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 ریزان ےس رد ےک .
 ءالولا باتک

 ىتح ‹ حيحصلا يف هكلم ىلع قتعلا هببسو « ةمعن ءالو ىمسيو ةقاتع ءالو ناعون ءالولا : لاق

 «ةقاتعلا ءالو :لاقي اذهلو ‹ دقعلا هببسو <« ةالاوم ءالوو هل ءالولا ناك ةثارولاب هيلع هبيرق قتع ول

 ‹ةالاوملا ءالوو

 ( ءالولا باتك) :م

 كلم لاوز اًضيأ قاتعإلا: ليق « ةبقرلا كلم لاوز راثآ نم هنأل « بتاكملا بيقع هدروأ :ش

 انهاه هداريإل حجرملا وهو بتاكملا راثآ نم ًارثأ هيف نأب بيجأ . هبيقع ركذي نأ يغبني ناكف ةبقرلا

 ىلومب عرشلا يف صتخا هنآ الإ ‹ ةبحملاو ةرصنلا حتفلاب ةيالولاو ءالولا مث « قاتعإلا بيقع نود

 يفو . لصف ريغ نم لوألا دعب يناثلا لصحو « برقلا وهو يلولا نم هقاقتشا ةالاوملاو « قتعلا
 . لقعلاو ثرإلا بجوي رصانت نع ةرابع ءاهقفلا فرع

 ءالو امهدحأ ىأ :ش (ةقاتع ءالو ناعون ءالولا ) :م - هللا همحر- فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 ءالو ) :م ةقاتعلا ءالو يأ :ش ( ىمسيو ) :م ببسلا فالتخاب نيعون ىلإ ءالولا عونتو ٠ ةقاتع

 ةروس) ( هيلع تمعنأو هيلع هللا معنأ يذلل لوقت ذإو# : ىلاعت هللا باتكب ءادتقا :ش (ةمعن

 نب ديز يف ةيآلاو « قاتعإلاب هيلع تمعنأو مالسإلاب هيلع هللا معنآ يأ (۴۷ : ةيآلا بازحألا

 . ل هللا لوسر ىلوم ةثراح

 زرتحا :ش ( حيحصلا يف هكلم ىلع قتعلا ) :م ةقاتعلا ءالو ببس يأ :ش (هببسو ) :م

 نم ءالولا » : الب هلوقب نيلدتسم قاتعإلا هببس نإ :اولاق ثيح انباحصأ رثكأ لوق نع حيحصلاب
 م صخشلا ىلع يأ :ش ( هيلع هبيرق قتع ول ىتح ) :م هلوقب هيلإ راشأ ام حيحصلا هجو «قتعأ

 نأ ملعف « انه قاتعإ الو هثرو يذلل يأ :ش ( هل ءالولا ناك ) :مهابأو هنبا ثرو نأب :ش ( ةثارولاب)

 . قاتعلا ءالو لاقي الو « ةقاتعلا ءالو : لاقي «هببس ىلإ فاضي مكحلاو قتعلا وه ببسلا

 بيرقلا كلي نم نإف فيعض « قتعأ نم ءالولا» : يَ هلوقب مهلالدتسا : يزارتألا لاقو

 ؛ يلع قتعي هبيرق كلم اذإ مهدنع نأل < رظن هيفو ملعلا لهأ عامجإب ءالولا تبثي

 ءالولا تبشيو :لوقي فيكف « هريغو ةعيرشلا جات هيلع صن« قاتعإلا مدعل ءالولا تبثي

 ر لا ی ر ا ی لی ا ا ی رال لیلا لما ا

 . ىلوأ مومعلا هيف اب لالدتسالاو « سكع نودب ًاقتع قاتعإلا يف

 م ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب ءيجيسو ةالاوم ءالو : يناثلا عونلا يأ :ش ( ةالاوم ءالوو ) :م



 هيلع يبنلا ررقو . ءايشأب رصانتت برعلا تناكو ‹ رصانتلا امهيف ىنعملاو هببس ىلإ فاضي مكحلاو
 ٠ مهنم مهفيلحو مهنم موقلا ىلوم نإ » : ةَ لاقف  هيعونب ءالولاب مهرصانت مالسلاو ةالصلا

 ةفاضإب :ش ( ةالاوملا ءالوو ةقاتعلا ءالو : لاقي اذهلو «دقعلا ) :م ةالاوملا ءالو يأ :ش ( هبيسو)

 ىنعملاو ) :م لوصألا يف فرعامك :ش ( هببس ىلإ فاضي مكحلاو ) :م ةالاوملاو ةقاتعلا ىلإ ءالولا

 ‹ رصانتلا نع ةرابع عرشلا يف ءالولا نأ دارأ« يعرشلا امهموهفم نايب اذه :ش (رصانتلا امهيف

 . ثرإلاو دقعلا رصالتلا راثآ نمو ةالاوم ءالو وأ ةقاتع ءالو كلذ ناك ءاوس

 ةقادصلاو ةبارقلاب :ش ( ءايشأب رصانتت برعلا تناك دقو ) :م هلوقب كلذ نايب ىلإ راشأ مث

 . ةالاوملا ءالوو ةقاتعلا ءالوو ةيبصعلاو فلحلاو ةاخاؤملاو

 ءالوو ةقاتعلا ءالوامهو :ش (هيعونب ءالولاب مهرصانت مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاررقو ) :م

 هاور ثيدحلا اذه :ش ( مهنم مهفيلحو مهنم موقلا ىلوم نإ ةي لاقف ) :م هلوقب كلذ رسف مث ةالاوملا

 : - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةعبرأ

 «هفنصم)» يف ةبيش يبأ نباو« هدنسم» يف دمحأ هثيدح ىور يقرزلا عفار نب ةعافر لوألا

 نب ليعامسإ نع ميثخ نب نامثع يبآ نب هللا دبع نع نايفس نع عيکو انڻدح « بدألا» بات يف
 نباو مهنم موقلا ىلوم» : ةي هللا ل وسر لاق : لاق هدج نع يقرزلا عفار يأ ةعافر نب هللا دبع

 مكاحلا هاورو ؟همجعم »يف يناربطلا هاور ةبيش يبآ نبا قيرط نمو ؛ مهنم مهفيلحو مهنم مهتخأ
 .  ءاجرخب ملو دانسإلا حيحص ثيدح : لاقو « لافنألا ةروس ريسفت يف «كردتسملا يف

 نب هللا دبع انث ريهز انث ينارحلا دلاخ نب ورمع انث بدألا يف درفملا هباتك يف يراخبلا هاورو

 يف يراخبلاو ةبيش يبآ نباو يناربطلل يعليزلا هازعو (۳۲۸ /۲) مکاحلاو ۰ /٤)دمحآ هاور : فیعض (۱)

 نع يقرزلا عقار ني ةعافر نب ديبع نب ليعامسإ نع ميشخ نب نامشع نب هللا دبع قيرط نم « درفملا بدألا»
 . هاجرخي ملو دانسإلا حيحص : مكاحلا لاق اعوفرم هدج نع هيبأ

 . ميثخ نبأ الإ هنع وري مل : يراخبلا لاق ديبع نب ليعامسإ هيف : تلق

 ملكتم وهو ديز نب ريثكو كورتم وهو يدقاولا هيف : تلق . هدنسم يف رازبلل يعليزلا هازعو لوهجم وهف : تلق

 . هيف
 نب ورمع نب هللا دبع نب ريثك قيرط نم يتاربطلاو هيوهأر نباو ةبيش يبأ نباو اًضيأ يمرادلل اًضيأ يعليزلا هازعو

 . اعوفرم هدج نع هیبآ نع فوع
 نب ةبتع انث صفح وبأ رمع قيرط نم يناربطلل اًسضيأ يعليزلا هازعو مهتم وهو هللا دبع نب ريشك هيفو : تلق

 ملو )۱۹٩/۱۰( « عمجملا »يف يمشيهلا لاق « اعوفرم ناوزغ نب ةبتع نع هيبآ نع ناوزغ نب ةبتع نب ميهاربإ
 . ميهاربإ الو ةبتع ركذ نم رأ



 . فلحلاب ةالاوملا نودكؤي اوناك مهنأل ةالاوملا ىلوم فيلحلاب دارملاو

 املف مهعمجف «كموق يل عمجا» :رمعل لاق يب يبنلا نأ هظفلو ةصق هيف ركذو « هب نامثع

 كلذ عمسف يموق كل تعمج دق لاقف - هنع هللا يضر - رمع هيلع لخد ةي يبنلا باب اورضح

 يبنلا جرخف مهل لاقي ام نوعمسي رظانلاو عمتسملا ءاجف يحولا شيرق يف لزن دق اولاقف راصنألا

 انيلاومو انيخأ نباو انفيلح انيف معن :اولاق « «مكريغ نم مكيف له١ : لاقف مهرهظأ نيب ماقف ي
 لضفملا نب رشب انث نافع انث اًضيأ دمحأ هاورو «هرخآ ىلإ .٠ . . موقلا فيلح» : يب يبنلا لاقف

 . هب ميثخ نب نامثع نب هللا دبع انث

 تخبلا نب قيزر انث «هدنسم» يف رازبلا هثيدح ىور - هنع هللا يضر- ةريره وب : يناثلا

 هللا يضر - ةريره يبآ نع حابر نب ديلولا نع ديز نب ريثك نع لئاو نب ورمع نب دمحم انث
 . ( مهنم مهيخأ نباو مهنم موقلا فيلح » : لاق هيب يبنلا نع -هنع

 يف هيوهار نب قاحسإو ةبيش يبأ نباو يمرادلا هثيدح ىور « فوع نبورمع : ثلاثلا

 نع هيبأ نع فوع نب ورمع نب هللا دبع نب ريثک ثیدح نم «همجعم» يف يناربطلاو مهدیناسم
 الو يلع اولخدا» : ل اق مث مهنيب لخدف مهعمًادعاق ناک ه٤ هللا لوسر نأ فوع نب ورمع هدج

 ‹ «مکنم سیل دحأ مکعم له شیرق رشعمای» : ةَ لاقف تلخدف تللستف لاق «يشرق الإ يلع لخدي
 تخا نبا» : لَ هللا لوسر لاقف فيلحلاو ىلوملاو تحألا نبا انعم : ل هللا لوسراي :اولاق

 هباتك يف يبرحلا ميهاربإ هاور ةبيش يبأ نبا قيرط نمو « مهنم مهالومو مهنم مهفيلحو مهنم موقلا

 . «ثيدحلا بيرغ»

 انث ءرمعلا يلع نب نسحلا انث : «همجعم» يف يناربطلا هثيدح ىور ناوزغ نب ةبتع : عبارلا

 نآ ناوزغ نبا هيبآ نع ناوزغ نب ةبتع انث « صفح وبأ رمع انث «يماشلا ريشب نب كلملا دبع
 ‹ ناوزغ نب ةبتع انتخأ نبا : اولاق « مكنم سيل نم مكيف له » : شيرقل اًموي لاق ةَ هللا لوسر

 نب دمحم انربخأ ؟تاقبطلا» يف دعس نبا هاورو « مهنم موقلا فيلحو « مهنم موقلا تخأ نبا١ : لاق

 هذهف «هركذف ناوزغ نب ةبتع نع يدبعلا ليبحرش نب دمحم نب ميهاربإ انثدح يدقاولا رمع
 «ةيادهلا تالكشم ىلع ةنيبلا» هباتك يف لوقي ثيح رغلا نب نسحلا يبأ ىلع درت ثيداحألا

 هذه ثيدحلا بتك يف فرعت الف مهنم موقلا فيلحو هلوقامأو « مهنم موقلا ىلوم تباشلا
 .ةدايزلا

 الي هلوقب دارملا يأ :ش ( فلحلاب ةالاوملا نودكؤي اوناك مهنأل ةالاوملا ىلوم فيلحلاب دارملاو ) :م

 نمو ةالاوملا ىلوم فيلحلاب دارملا نوكي نآ ملسن ال لوقي نأ لئاقلو « ةالاوملا ىلوموه مهفيلحو

 ادي اونوکی نآ یلع نوفلاحتی اوناک مهنآ فلحلا لب « فلحلاب ةالاوملا نودکؤي اوناک مهنآ ملع نیأ



 هلقعيف هب رصانتلا نالو . « قتعأ نمل ءالولا» : ب هلوقل هل هؤالوف هكولمن ىلوملا قتعأ اذإو : لاق

 ‹ دالولاك ءالولا ريصيو هلريف هنع قرلا ةلازإب ىنعم هايحأ دقو

 . ةالاوملا دقع كلذ نم مهفي الو مهفلاخو مهاداع نم ىلع ةدحاو

 نمل ءالولا» : هئ هلوقل هل هؤالوف هكولم ىلوملا قتعأ اذإو ) :م يرودقلا : يأ :ش ( لاق ) :م

 ةريرب ترتشأ امل - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( «قتعأ

 اغإف اهيقتعا» : لاقف الب يبنلا - اهنع هللا يضر- ةشئاع تلأسف مهل اهءالو نأ اهلهأ طرتشا

 يف يذمرتلاو قتعلا يف دواد وبأو ملسمو « بتاكملا يف يراخبلا هجرخأ . «قتعأ نم ءالولا

 ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ملسم اًضيآ هجرخأو « ماكحألا يف هجام نباو يئاسنلاو ءءالولا

 مهل نوكي نأ الإ اهلهأ ىبأف اهقتعت ةيراج يرتشت نأ - اهنع هللا يضر- ةشئاع تدارأ لاق
 . قتعأ نمل ءالولا امنإف ‹ كلذ كعنم ال» : لاقف ك هللا لوسرل كلذ تركذف « ءالولا

 يف رمع نبا ثيدح نم يراخبلا هجرحخأو « نيحيحصلا نيب عمجلا» يف قحلا دبع لاقو

 نأ ىلع لد قتشم ىلع بترت اذإ مكحلا نأ ثيدحلا اذهب لالدتسالا هجو « ضئارفلا يفو بتاكلا

 . كلذل ةلع هنم قتشملا

 قتعأ نأل « ًاببس قتعلا لعج ضقاني هجولا اذه ىلع هب لالدتسالا : تلق نإف
 نم قتشم

 . قاتعإلا

 . قتعلا وهو يثالثلا ردصم قاقتشالا يف لصألا : تلق

 (ىنعم هايحآ دقو ) :م هلقع مرخي هرصنب منغ اذإ هنأل ‹ هلقعيف قتعلا ببسب هالومب رصتني ىلوملا ناك

 رفكلا ءزج وه يذلا :ش ( هنع قرلا ةلازإب ) :م ىنعملا ثيح نم هالوم ىلوملا ايحأ دقو يأ :ش

 ماكحألا نم ريثك هقح يف تبثي ال هنأ ىرتالأ « امكح كلاه قيقرلاو ىنعم توم رفكلاو يلصألا

 هابشأو نيديعلا ىلإ جورخلاو ةعمحلا ىلإ ىعسلاو ةداهشلاو ءاضقلاوحن ءايحألاب تقلعت يتلا

 ۾ نعم هریغايحأ نمو ‹« ىنعم ءايحإ ناكف « هقح يف ماكحألا هذه تبثت قاتعإلابو ‹ كلذ

 . ءالولا كلذكف ثرإلا بج وي دالولاف :ش ( دالولاک ءالولا ریصیو ) :م دلاولاک :ش ( هثریف)

 لوق وه امك ةيبسن ةبصع قتعملا كرتي مل اذإ ًاضيأ قتعملا نم قتعملا ثري نأ يغبني : تلق نإف

 . دايز نب نسحلا
 ؛ هريغ هيلع ساقي الف سايقلا فالخب صن قتعملا يف ءاج دقو هنم يبنجأ قتعملا : تلق

 . ةماعلا دنع قتعملا نم ثري ال قتعملا نأ ىجارسلا ضئارفلا حرش يف نيدلا جارس مامإلا ركذو



 -امهنع هللا يضر- ةزمح ةنبال قتعم تامو» انيور امل قتعن ةأرملا كلذكو « مرغلاب منغلا نألو

 <« نيفصن امهنيب لالا مالسلا هيلع يبنلا لعجف تنب نعو اهنع

 دهع ىلع تام ًالجر نأ يور ال ثري :ىسيرملا رشبو دايز نب نسحلاو هيوهار نب قاحسإ لاقو

 حيحصلاو « هيلإ هثاريم لب يبنلا عفدف هقتعأ ناكأدبع الإ ثراو هل نكي ملو ةَ هللا لوسر

 نمل ءالولا» : اي هلوقب خوسنم وهف حص نئلو « حيحص ريغ ثيدحلا كلذ نأل « ةماعلا لوق

 ثاريم ال : الاق ثيح - امهنع هللا يضر- تباث نب ديزو يلع لوقب ضراعم كلذكو « «قتعأ

 م هرخأ كلذلف نيهجولا مدخي اذهو ةمارغلاب ةمينغلا نأل يأ :ش ( مرغلاب منغلا نألو ) :م

 ةلمج قتعت هلوقو . اهل قتعم الو ينعي« قتعت يتلا ةأرملا مكح اذكو يأ :ش (قتعت ةأرملا اذكو)

 : لل هلوق وهو :ش (انيور امل ) :مةفرعمل ةفص عقت الف ةركن اهنألةفصب تسيلو ًالاح تعقو

 هللا يضر- ةزمح ةنبال قتعم تامو ) :م ثانإلاو روكذلا لوانتت ةماع نم ةملك و « قتعأ نمل ءالولا

 انيور امل هلوق ىلع فوطعم اذه :ش “"( نيفصن امهنيب لاما ةا يبنلا لعجف تنب نعو اهنع -امهنع
 اذه لصأ نايب نعاوتكس حارشلا عيمجو ةأرملل ءالولا توبث ىلع ًالالدتسا هركذ « ىنعم

 . اذه ةزمح ةنبا مسا نايب نعو ثيدحلا

 هجام نياو يئاسنلا هجرخأ ثيدحلا اذه : قيفوتلا هللابو لوقنف ةحصلا يف همكح نايب نعو

 دبع نع ةبيتع نب مكحلا نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نع ضئارفلا يف امهيننس يف
 هل ةنبا كرتو ىلوم تام :تلاق -اهنع هللا ىضر- بلطملا دبع نب ةزمح ةنبا نع دادش نب هللا

 . فصنلا اهلو فصنلا يلإ لعجف هتنبا نيبو ينيب هلام هيي هللا لوسر مسقف

 ةنبا نأ دادش نب هللا دبع نع ةبيتع نب مكحلا نع نوع نب هللا دبع نع يئاسنلا هجرخأ مث

 نم باوصلاب ىلوأ اذهو لاق « ثيدحلا . . . هتالومو هتنبا كرتو تامف اهل أكولم تقتعأ ةزمح

 هللا دبع نع ةبيتع نب مكاحلا نع ىليل يأ نب نمحرلا دبع نب دمحم قيرط نم ۲۷۳١( ) ةجام نبا هجرخآ (۱)

 نب هللا دبع نع ( ىربكلا يف هنأ رهاظلاو ) يئاسنلل يعليزلا هازعو بلطملا دبع نب ةزمح ةتبأ نع دادش نبا

 اذهو : لاق مث هب . . . تامف اهل اًكولم تقتعأ ةزمح ةنبا نآ دادش نب هللا دبع نع ةبيتع نب مكحلا نع نوع

 . ًاطخلا ریثک یلیل يبآ نباو یلیل يبأ نبا ٹیدح نم باوصلاب یلوآ

 يرقنملا دواد نب ناميلس قيرط نم (۳۹۸)ص ٩ ءالولا يف » يمرادلاو ٤٠١ ص ضئارفلا يف ينطقرادلا هجرخأو

 . اعوفرم سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةداتق نع ديعس انث عيرز نب ديزي انث
 ةنبأ نع حيحص وهو . ةزمحل ناك ىلوملا نأ هيف نتملا اذهو . كورتم وهو دواد نب ناميلس هيف هاو فيعض هدانسإو

 . ملعأ هللاو ‹«ةرمح



 . هانرکذ ام قالطإل هریغبو لامب قاتعإلا هيف ېوتسیو

 . أطخلا ريثك ىليل يبأ نباو ىليل يبأ نبا ثيدح

 دیعس ان عیرز نب ديزي انثدح دواد نب نامیلس نع ضئارفلا يف هننس يف ينطقرادلا ىورو

 هتنبا كرتو يفوت ةزمحل ىلوم نأ - امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ديز نب رباج نع ةداتق نع
 . ىهتنا « فصنلا ةزمح ةنبالو فصنلا هتنبا ايب يبنلا ىطعأف ةزمح ةنباو

 بحاص لاق دقف فيعض هنكلو «هتقتعأ ىتلا اهنأو هتنبال ىلوملا نأ قباسلا ثيدحلا اذه ىفف

 وبآ لاقو « هریغو نیعم نبا هبذکو هوفعض دقو ينوكذاشلا وه اذه دواد نب نامیلسو : «حیقنتلا»

 . ثيدحلا كورتم : متاح

 حرص ةمامأ وهف اذه ةزمح ةنبا مسا امأو ديعص لك نم فعضأ يدنعوه : يراخبلا لاقو

 نب هللا دبع نب مكحلا نع ىليل يبأ نبا نع لئاضفلا باتك يف هاورف «كردتسملا» يف مكاحلا هب

 ظفلب هركذف بلطملا دبع نب ةزمح تنب ةمامأ هتخأ نع اهنأل ةزمح تنب ةمامأ وخأ وهو دادش

 . حيحصلا وهو : ريثألا نبا لاق « ةمامأ اهمسا هيف عقو اذكه « هنع تكسو يئاسنلا

 . ىهتنا يه نم يردأ الف ‹ ةمامأ هذه ةزمح ةنبا نكت مل هفارطأ يف ركاسع نبا لاقو

 نمحرلادبع نب دمحم نع ةدئاز نع يفعجملا نيسح انثدح هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هاورو

 تام : تلاق بلطملا دبع نب ةزمح نب ةمطاف نعدادش نب هللا دبع نع مكحلا نع ىليل يبأ نبا

 نم . فصنلا اهلو فصنلا يل لعجف هتنبا نيبو ينيب هلام يي هللا لوسر مسقف هتنب كرتو ىلوم

 . «همجعم» يف يناربطلا هاور ةبيش يبأ نبا قتيرط
 دبع نع ينابيشلا قاحسإ وبأ انثدح سبردإ نب هللا دبع انثدح ًاضيأ ةبيش ىبأ نبا هاورو

 نيذه يفف « هركذف هنع هللا يضر- ةزمح تنب ةمطاف نع دادش نب هللا دبع نع دعج ا ىبأ نب هللا

 دادش نب هللا دبع نع مكحلا نع ةبعش نع « ليسارملا » يف دواد وبأ هاورو ةمطاف اهمسا نيباتكلا

 هتتبا كرتو يفوتف اهل اكولم تقتعأ اهنإو يمأل يتخآ تناك ينم ةزمح نبا ام نوردتأ : اولاقو

 . نیفصن امهنیب هثاریم : هيَ هللا لوسر لعجف « هتالومو

 دبع نب ةزمحل ىلوم يفوت لاق ميهاربإ نع اذه فلاخي ام هليسارم يف ًاضيأ دواد وبأ ىورو

 . ملعأ هللاو «فصنلا ضبقو فصنلا ةزمح تنب ةَ يبنلا ىطعأف بلطللا

 « لام لا ريغبو : يآ :ش (هریغبو لاب قاتعإلا) :م ءالولا توبث يف يأ :ش ( هيف يوتسيو ) :م

 قتعلا ناك اًضيأ ءاوسو « توملا دعب داليتسا وأ ريبدتو « ءادألا دنع ةباتك وأ ةبارقب قتتعلا اذكو

 هلوق ينعي :ش (هانركذ ام قالطإل) :م اههبشأ امو نيميلا ةرافكك بجاولا ةهجب وأ ءادتبا ًالصاح



 حصي الف صنلل فلاخم طرشلا نأل « قتعأ نمل ءالولاو لطاب طرشلاف ةبئاس هنأ طرش نإف : لاق

 رشاب اب هيلع قع هنأل ‹ ىلوملا توم دعب قتع نإو ىلوملل ءالولاو قتع بتاكملا ىدأ اذإو: لاق.
 دعب هقتعو هئارشب وأ هقتعب ىصوملا دبعلا اذكو « بتاكملا يف هانررق دقو ةباتكلا وهو ببسلا نم

 هکلم مكح ىلع ةكرتلاو هلعفك هتوم دعب يصولا لعف نأل « هتوم

 . لوقعملا ىنعملا نم هركذ امو « «قتعأ نمل ءالولا » : لي

 الو الو ارح نوكي دبعلا نأ يأ :ش ( ةبئاس هنأ طرش ناف ) :م يرودقلا : يأ :ش (لاق) :م

 ةبئاسلا : «بابعلا» يف ىناغصلا لاق . بهذم لك بهذو ىرج اذإ بيسي ءاملا باس نم « ةنيب

 ثيح هلام عضيو هقتعل هؤالو نوكي الو « قتع دقف ةبثاس تنأ همالغل لاق اذإ لجرلا ناك دبعلا
 طرشلاف) :م هوحنو رذنل ةيلهاجلا يف بيست تناك يتلا ةقانلا اضيأ ةبئاسلاو « امهنيب لقع الو ءاش

 :ش ( حصي الف ) :م قتعأ : اب هلوقوهو :ش ( صنلل فلاخم طرشلا نأل « قتعأ نمل ءالولاو لطاب

 . حصي الف « صنلل اًملاخم ناك اذإ يأ

 ذخأ ولف ‹ ةبئاس هقتعأ نإ هيلع ءالولا هب نكي مل دمحأ دنعو « ءاملعلا روهمج بهذم اذهو

 هلام یرتشا ًاثراو عدي ملو الام فلخ ول دمحأ نع صوصنملا يفو . هلثم يف هدر ًائيش هثاريم نم

 اباقر هلام ىرتشاف تامف ةبئاس ًادبع قتعأ - امهنع هللا يضر- رمع نبا نأل « مهقتعأف ًاباقر

 ةعامجل هؤالو لعجي زيزعلا دبع نب رمعو يرهزلاو ةيلاعلا وبأو لوحكمو كلام لاقو . مهقتعأف
 . ةباحصلا ضعب هلعف اذك « نيملسلا

 ءالولاو قتع ) :م ةباتكلا لدب يأ :ش ( بتاكملا ىدأ اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يف هانررق دقو ةباتكلا وهو ببسلا نم رشاب اب هيلع قنع هنأل٬ ىلوملا توم دعب قتع نإو ‹ ىلوملل
 . ءاهقفلا ةماع لوق وهو « هالومل هءالو نأ ةباتكلا باب يف انررق يأ :ش ( بتاكملا

 هيلع نكي ملف هديس نم هسفن ىرتشا هنأل بتاكملا ىلع ءالر ال : رانيد نبورمع نعو

 لاقو «زاج هتبقر عم ءالو طرش اذإ بتاكملا: لوحكم لاقو « يبنجأ هارتشا ولامك «هؤالو

 دقو ةريرب ثيدح روهمجللو «ءاش نم يلاوي نأ هبتاكملف « هبتاكم ءالو طرتشي مل نم :ةداتق

 وأ ):م هنع عقي قتعلا نأل تيملل هؤالو نوكي اذكو يأ :ش ( هقتعب يصوملا دبعلا اذكو ) :م

 دعب يأ :ش ( هتوم دعب يصولا لعف نأل ؛ هتوم دعب هقتعو) :م هئارشب ىصوملا وأ يأ :ش ( هئارشب

 يأ :ش ( هكلم مكح ىلع ةكرتلاو ) :م هتايح يف يصوم ا لعفك يأ :ش (هلعفك) :م يصوملا توم

 . ةيصولا قح يف تيما يصوملا كلم مكح ىلع



 ريبدتلاب مهقتعأ هنأل ‹ هل مه ءالوو قاتعلا يف انيب امل هدالوأ تاهمأو هوربدم قتع ىلوملا تام نإو

 ببسلا دوجول هل هؤالوو قاتعلا يف انيب امل هيلع قتع هنم مرحم محر اذ كلم نمو . داليتسالاو

 دبعلا نم لماح يهو ةمألا ةمألا ىلوم قتعأف رخآل ةمآ لجر دبع جوزت اذإو . هيلع قتعلا وهو

 ًادوصقم مألا قتعم ىلع قتع هنأل «ًادبأ هنع لقي ال مألا ىلول لمحلا ءالوو اهلمح قتعو تقتع

 ًادلو تدلو اذإ كلذكو انيور امب ًالمع هنع هؤالو لقتني الف ًادوصقم قاتعإلا لبقي اهنم ءزج وه ذإ

 ةتسس نم لقأل امهدحأ نيدلو تدلو وأ قاتعإلا تقو لمحلا مايقب نقيتلل رهشأ ةتس نم لقأل

 هريغ ىلاو جوزلاو ىلبح يهو ًالجر تلاو اذإ ام فالخب اذهو اعم ناقلعتي نامأوت امهنألرهشأ
 ءالولا اذهل لباق ريغ نينحلا نأل ؛ بألا ىلومل دلولا ءالو نوكي ثيح

 مهقتعأ هنال هل مهؤالوو قاتعلا يف انيب امل هدالوأ تاهمأو هوربدم قتع ىلوملا تام نإو) :م

 هلوقو «هوربدم هلوق ىلإ عجريريبدتلاب هلوقف ‹ رشنو فل هيف :ش ( داليتسالاو ريبدتلاب
 يف انيب امل هيلع قع هنم مرحم محر اذ كلم نمو ) :م هدالوأ تاهمآو هلوق ىلإ عجري داليتسالاو

 قاتعلا يف رم دقو« كلم يذلا ىلع يأ :ش ( هيلع قتعلاوهو ببسلا دوجول هل هؤالوو ‹ قاتلا

 م رخآ لجر ةمأ خسنلا ضعب يفو « رخآ لجرل يآ :ش ( رخآل ةمأ لجر دبع جوزت اذإو ) :م

 قتعو تقتع دبعلا نم ) :م لماح ةمألا نأ لاحلاو يآ :ش ( لماح يهو ةمألا ةمألا ىلوم قتعأف )

 :ش ( مألا قتعم ىلع قتع هنأل ءادبأ هنع لقتني ال مألا ىلول لمحلا ءالوو ) :م اهل احبت :ش (اهلمح

 ًادوصقم هنوك لاح يأ :ش (ًادوصقم قاتعإلا لبقي اهنم ءزج وه ذإًادوصقم ) :م ءاتلا رسكب

 ناك اذإف ؛مًالاك ادوصقم قتعيف « اهنموهو اهئازجأ عيمج ىلإ قاتعإلا فاضأ هنأل قتعلاب
 . «قتعأ نمل ءالولا» : هك هلوق وهو :ش ( انیور امب المع هنع هژالو لقتنی الف) :م كلذك

 لمحلا مايقب نقيتلل ) :م تقتعأ نيح نم :ش ( رهشأ ةتس نم لقأل ًادلو تدلو اذإ كلذكو ) :م

 امهدحأ نيدلو تدلو وأ ) :م قتعيف قاتعإلا نيح نطبلا يف هدوجوب نقيتلل يأ :ش ( قاتعإلا تقو

 ةدملانأل :ش ( اعم ناقلعتي نامأوت امهنأل ) :م موي دعب رخآللو هلاثم موي يأ :ش ( رهشأ ةتس نم لقأل

 . فلتخي ال مأوتلا مكحو ًامأوت دلولا نوكي رهشأ ةتس نم لقأ تناك اذإ نيتدالولا نيب ةللختملا

 الف ‹ دوصقم قتع امهيلع ىرج دقف « رخآلا دوجو تبث قاتعإلا تقو امهدحأ دوجو تبث اذإو

 . ءالولا لقتني

 لاحلاو يأ :ش ( ىلبح يهو ًالجر تلاو اذإ ام فالخب ) :م روكذملا مكحلا يآ :ش ( اذهو ) :م

 ءالولا اذهل لباق ريغ نينجلا نأل ؛ بألا ىلومل دلولا ءالو نوكي ثيح هريغ ىلاو جوزلاو ) :م ىلبح اهنآ



 نم رثكأل اهقتع دعب تدلو نإف : لاق . هل لاحمب سيل وهو لوبقلاو باجيإلاب همامت نأل ءًادوصقم

 ءالولا يف اهعبتيف اهقتع دعب اهب هلاصتال مألل ًاعبت قتع هنأل « مألا لاول هؤالوف ًادلو رهشأ ةتس

 لقتناو هنبا ءالو بألا رج بألا قتعأ نإف ءًادوصقم قتعي ىتح قانعإلا تقو همايقب نقيتي ملو

 اذهو ‹ لوألا فالخب مالل اعبت تبشي دلولا يف انهاه قتعلا أل« بألا يلاوم ىلإ مألا يلاوم نع

 بهوي الو عابي ال بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا» : -مالسلا هيلع - لاق . بسنلا ةلزنمب ءالولا نأل

 « ٹروي الو

 باجيإلل يآ :ش ( هل لحمب سيل ) :م نينجا يأ :ش ( وهو لوبقلاو باجيإلاب همامت نأل ءًادوصقم
 . نيتروصلا نيب قرفلا رهظأ اذهف لوبقلاو

 مالل بت قتع هنأل« مألا يلاومل هؤالوف ًادلو رهشأ ةنس نم ردكأل اهقتع دعب تدلو نإف :لاق ) :م

 ىلومل مألا ءالول :ش ( ءالولا يف اهعبتيف اهقتع دعب ) :م مألاب دلولا لاصتال يأ :ش ( اهب هلاصنال

 ‹ قاتعإلا تقو ) :م هدوجوب يأ دلولا مايقب يأ :ش ( همايقب نقيتي ملو ) :م اهل ًاعبت هؤالو اذكف «مألا

 . اهل اعبت قتع مرج الف لوألا لصفلا يف امك :ش (ًادوصقم قتعي ىتحو

 ىلإ :ش ( هنأ ءالو بألا رج ) :م : هلوقب هرسف كلذلف :ش (بألا) :م وهو :ش (قتعأ ناف ) :م

 ‹ نيعباتلاو ‹ ءاهقفلا روهمج لوق وهو :ش ( بألا يلاوم ىلإ مألا يلاوم نع لقتناو) :م هيلاوم

 . -مهنع هللا يضر - ةباحصلاو

 يلاوم نع يرجي ال ءالولا نإ : نمحرلا دبع نب ديمحو « نارهم نب نوميمو « دواد لاقو
 ( انه اه قتعلا نأل ) :م اذه لثم - امهنع هللا يضر - تباث نب ديزو « نامشع نع يور دقو « مألا

 ‹ادوصقمال :ش ( اًعبت تبشي دلولا يف ) :م رهشأ ةتس نم رثكأ اهقتعل تدلو اذإ اميف يأ :ش

 ‹ لقتني ةيعبتلا قيرطب تبث ىتمو « انيب امك ءالولا لقتني ال ادوصقم تبث ىتم قتعلا ذإ لصألاو
 اهعبت قتعلا يف اهعبت اذإف «قاتعإلا تقو همايقب نقيتلا مدعل :ش (مألل ) :م اًعبت قتعلا تبث انهو
 . هيلإ ءالولا داع قاتعإلاب ًالهأ بألا راص اذإف « بألا ةيلهأ مدعل انركذ امك اًضيآ ءالولا يف

 لقأل تدلو وأ « لماح يهو اهقتعأ اذإ ام وهو «لوألا لصفلا يأ :ش ( لوألا فالخب ) :م

 لاقتنا يآ :ش (اذهو ) :م ةتبلأ هيف ءالولا لقتني الف ادوصقم تبث هيف قتعلا نإف ‹ رهشأ ةتس نم

 اذكف ءءابآلا ىلإ بسنلاو :ش ( بسنلا ةلزنمب ءالولا نأل ) :م بألا يلاوم ىلإ مألا يلاوم نم ءالولا

 هذه تعفترا اذإف ‹ بألل ىلوم دوجو مدعل ةرورض ةيعبتلا قيرطب مألا يلاومل لعج اغنإو « ءالولا

 لاق) :م :هلوقب بسنلا ةلزنمب ءالولا نوك ىلع لدتسا مث « هيلإ داع هل ىلوملا ثودحب ةرورضلا

 ةثالث هاور ثيدحلا اذه :ش '(ثروي الو بهوي الو عابي ال بسلا ةمحلك ةمحل ءالولا : مالسلا هيلع

١ 
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 : ةباحصلا نم

 يف «هحيحص)» يف نابح نبا هثيدح جرخأ - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع : لوألا
 هللا دبع نع « رمع نب هللا ديبع نع « ميهاربإ نب بوقعي نع « ديلولا نب رشب نع يناثلا مسقلا
 الو « عابت ال « بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا» : ب هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع «رانيد نبا

 ىضاقلا فسوي ىبأ نع « نسحلا نب دمحم انربخأ : «هدنسم)» ىف ىعفاشلا هاورو . « بهوت

 ٠ ۰ . هب رانید نب هللا دبع نع « میهاربإ نب بوقعی
 ثيدح : لاقو ‹ ضئارفلا باتك يف «كردتسملا» يف مكاحلا هاور يعفاشلا قيرط نمو

 . هاجرخي ملو دانسإلا حيحص

 ‹ يميمخألا ناميلس نب ىلع نع «يعفاشلا بقانم باتك يف مكاحلا هجرخآ رخآ قيرطبو

 دبع نع « ةفينح يبأ نع « فسوي وبأ انث « نسحلا نب دمحم انث « يعفاشلا سيردإ نب دمحم انث
 نع هاور : يعفاشلا لاق . مهو وهو ةفينح يبآ نع هيف لاق اذك : مكاحلا لاق . هب رانيد نب هللا

 . هسفن رانيد نب هللا دبع نع « فسوي يبأ نع « نسحلا نب دمحم
 نب ىيحي انثدح « دايز نب دمحم نع (طسوألا همجعم» يف يناربطلا هجرخآ رخآ قيرطبو

 ليعامسإ نع هوري مل : لاقو « رمع نبا نع « عفان نع « ةيمأ نب ليعامسإ نع « يقلاطلا ميلس

 . ميلس نب ىيحي الإ ةيمأ نبا

 مساقلا نب ديبع نع «همجعم) يف يناربطلا هثيدح جرخأ « ىفوأ يبأ نبا : يناشلا

 ءالولا ١ : ا هللا لوسر لاق : لاق « ىفوآ يبآ نبا نع «دلاخ يبآ نب ب ليعامسإ نع «يدسألا

 نب ديبعب هلعآو ‹ ؛لماکلا» يف يدع نبا هاورو . ( بهوت الو ‹ عابت ال « بسلا ةمحلك مح

 . اًباذك ناک : هيف لاق هنآ نیعم نبا نع لقنو «مساقلا

 نع « ةسينأ يبأ نب ىيحي نع «لماكلا» يف يدع نبا هثيدح جرخأ « ةريره وبأ : ثلاثلا

 ىلإ « ... محل ءالولا» : ب هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع « بيسملا نب ديعس نع « يرهزلا

 ‹«دمحأو « يئاسنلاو « يراخبلا نع هفيعضت دنسأو « ةسينأ يبأ نب ىيحيب هلعأو ءاوس « هرخآ

 . نيعم نبأو « ينيدملا نب يلعو

 دمحم انأ يعفاشلا نع ركذ مث « هتبهو ءالولا عيب نع يهنلا ثيدح يقهيبلا ركذ :تلق نإف

 ةمحل ءالولا ١ : لاق هك هن هنأ رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ميهاربإ نب بوقعي نع نسحلا نبا

 نأل ؛ طخ اذه : لاق يروباسينلا ركب يبأ نع ركذ مث . « بهوت الو « عابت ال بسنلا ةمحلك
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 ‹ ةرورض بألا ةيلهأ مدعل تناك مألا يلاوم ىلإ ةبسنلاو « ءالولا كلذكف ءابآلا ىلإ بسنلا مث

 هيلإ ءالولا داع ًالهأ راص اذإف

 اهلك رخأ هجوأ نم يور : يقهيبلا لاق مث « السرم نسحل ا هاور اغإو « اذكه هووري مل تاقثلا

 نم ىفوأ يبآ نب هللا دبع ثيدح رمع نب هللا دبع ثيدح نم هانركذ ام امهيلع دري :تلق

 ىسوم ينثدح :لاقف «حيحص قيرط وهو « «راثآلا بيذهت» يف يربطلا هجرخأ يذلا قيرطلا

 يب نب ليعامسإ نع مساقلا نب دبع انث عابطلا ينَّعي ىسيع نب دمحم انث « يلمرلا لهس نبا
 ؛ عابت ال بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا» : هيي هللا لوسر لاق : لاق ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع دلاخ

 .( بهوت الو

 باتك يف ينطقرادلا لاق « «ثروي الو » : ةروكذملا ههوجوب ثيدحلا يف سيل هنأ ملعا مث

 ِ نب هللا دبع نع « يلمسقلا ملسم نب زيزعلا دبع نع « روعألا ناميلس نب بويأ هاورو : «للعلا»
 ءيش يف دجأ ملو : لاق مث « ثرويالو : هيف دازف « ثروی الو ‹ بهو الو « عابی ال » : هب رانید

 . (ثروي الو» « ثيدحلا قيرط نم

 دنع ثروي : اولاق «بسللا ةلصوك ةلصوو كباشت يأ «بسللا ةمحلك ةمحل : هلوق

 نع لام اك ثروي هنأب لاقو حيرش ذش دقو « رهاظلا باحصأو « ءاهقفلاو ءءاملعلا روهمج

 لثم ركذلل هتنبو قتعملا نبا نيب ناكو هتثرول وهف هتايح لاح ءالولا نم اًئيش كلم نمف «قتعملا
 يضر - سابع نبال اهءالو تبهوف ةنوميمل ىلوم ناك هنأ راسي نب ناميلس نعو . نيشنألا ظح

 . هركذ رم ام روهمجللو « -امهنع هللا

 . ٹروي ءالولا: مهلوق ىنعم ام : تلق نإق

 لوق وهو « هب ثروي نکلو ةثرولا ماهس هيف يرجي ال ينعي « هنيع ثروي ال امن هانعم : تلق

 يفو « انؤاملع ذخأ هبو « -مهنع هللا يضر - دوعسم نبا نع نيتياورلا دحأو « ديزو « يلع

 لوق وهو « ةثرولا ماهس هيف يرجي لاملا امك هنيع ثروي امم ءالولا نأ دوعسم نبال ىرخأ ةياور

 قتعملا كرت ول ىتح « لوصألا ةياور ريغ يف فسوي يب نع هلثم يور دقو « يعخنلاو « حيرش

 امهنيب قتعملا ثاريمف ةنباو اتبا كرت اذإ كلذكو < هنبال يقابلاو « سدسلا هيبأل ناك اًتباو « اأ

 . نييثنألا ظح لثم ركذلل

 مدعل تناك مألا يلاوم ىلإ ةبسنلاو ) :م ءابآلا ىلإ :ش ( ءالولا كلذكف ءابآلا ىلإ بسلا مث ) :م

 :ش ( هيلإ ءالولا داع ) :م ةيرحلاب :ش (ًالهأ راص اذإف ) :م دبع هنوكل :ش ( ةرورض بألا ةيلهأ
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 ام فالخب هيلإ بسني هسفن نعالملا بذكأ اذإف . ةرورض مألا موق ىلإ بسني ةنعالملا دلو ةلزنمب

 قالطلا وأ توملا ثقو نم نيتنس نم لقأل دلوب تءاجف قالط وأ توم نع ةدتعملا تقتعأ اذإ

 توملا دعب ام ىلإ قولعلا ةفاضإ رذعتل بألا قتعأ نإو « مألا يلاومل ىلوم دلولا نوكي ثيح

 ةلاح ىلإ دنساف كشلاب اعجارم ريصي هنأ ال ىعجرلا قالطلا دعبو « ءطولا ةمرحل نئابلا قالطلاو

 ءًادوصقم قتعف قاتعالا دنع ادوجوم دلولا ناكف حاكنلا

 ةبسن يناثلا ناعللا لجأل :ش ( ةرورض مألا موق ىلإ بسني ةنعالملا دلو ةلزنمب ) :م ةرورضلا عافترال

 عافترال بألا وهو نعالملا ىلإ : يأ :ش ( هيلإ بسني هسفن نعالملا بذكأ اذإف) :م بألا ىلإ

 .باذكإلاب ةرورضلا
 ال نأ بجي ءالولا اذكف ¢ هتوبث دعب خسفلا لمتحي ال بسللاو ‹ بسلنلاك ءالولا : ليق نإف

 . هتوبث دعب خسفنی
 ‹ ةبصع هنأ خألا يف لوقن امك « هيلع مدقف « هنم ىلوملا ءالو ثدح نكلو « خسفنت ال : انلق

 . هيلع مدقي نکلو « هبيصعت لطبي ال ثرإلا يف هنم ىلوأ وه نم ثدح اذإف

 داع ًالهأ راص اذإف : هلوقب لطبي اذه :ش ( قالط وأ توم نع ةدتعملا تقتعأ اذإ ام فالخب ) :م

 نأب توم نع ةدتعملا تقتعأاذإ : هلوق . دوعيال انهاهو « ءالولا دوعي انه ىنعي هيلإ ءالولا

 قلطأو « قالط نع ةدتعملا تقتعأ وأ : يأ قالط وأ ء ةافو نع تامف بتاكم ةأرما ةمألا تناك

 هديق يواحطلاو « ديهشلا مكاحلا قالطلا قلطأ اذكو « اًعيمج يعجرلاو ٠ نئابلا لمشيل قالطلا

 نيتنس نم لقأل دلوب تءاجف) :م «هحرش)» يف يباجيبسإإلا مامإلا هعبتاو «٠ هرصتخم» يف نئابلاب

 ىلإ قولعلا ةفاضإ رذعتل بألا قتعأ نإو . مألا يلاومل ىلوم دلولا نوكي ثيح قالطلا وأ توم لا تقو نم

 ام ىلإ قولعلا ةفاضإ رذعتلو يأ :ش (نئابلا قالطلاو ) :م تيما نم هتلاحتسال :ش (توملا دعب ام

 يأ :ش ( يعجرلا قالطلا دعبو ) :م نئابلا قالطلا دعب :ش (ءطولا ةمرحل ) :م نئابلا قالطلا دعب

 . يعجرلا قالطلا دعب ام ىلإ ًاضيأ قولعلا ةفاضإ رذعتلو

 لمح ولو «اعجارم ريصي ةدعلا يف هؤطو لمح ول هنأل :ش ( كشلاب اًعجارم ريصي هنأ اه ) :م

 هتفاضإ رذعت اذإف « كشلاب تبثي الف نكت مل ةعجارملاو « اعجارم ريصي ال قالطلا لبق ام ىلإ

 نمو :ش ( ادوصقم قتعف قاتعإلا دنع ادوجوم دلولا ناكف حاكنلا ةلاح ىلإ دنسأف ) :م كلذ دعب ام ىلإ

 ‹ رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج اذإ اهنأ اذه نم نيبتو « مدقت امك هؤالو لقتني ال ادوصقم قتعأ

 هب تءاج اذإ امأو ‹ قالطلاو توملا دنع دلولا دوجوب نقيتلل ىلوألا قيرطب كلذك مكحلا ناك:

 . ناك ام لثم نئابلا يفف : يعجرلاو نئابلا قالطلاب فلتخي هيف مكحلاف نيتنس نم رثكأل
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 يلاوم ىلع مهلقعف دالوألا ىنجف ًادالوأ تدلوف دبعب ةقتعم تجوزت اذإف « ريغصلا عماجلا» يفو

 دلو يف امك ةرورض مألا يلاومب اوقحلاف يلاوم الو مهيبأل ةلقاع الو مهمأل ًاعبت اوقتع مهنأل مألا

 ىلع نوعجري الو ء انيب ال هسفن ىلإ دالوألا ءالو رج بألا قتعأ نإف ءانركذ ام ىلع ةنعالملا

 نأل ًاروصقم بألل تبث انإو ‹ مهل اتباث ءالولا ناك هولقع نيح مهنأل اولقع اب بألا ةلقاع

 هسفن نعالملا بذكأ مث مألا موق هنع لقع اذإ ةنعالملا دلو فالخب قتعلا وهو ؛ روصقم هببس

 قولعلا تقو ىلإ ًادنتسم تبثي كانه بسنلا نأل ؛ هيلع نوعجري ثيح

 . هتعجارجب نقيتلل بألا يلاومل دلولا ءالوف يعجرلا امأو

 . حصي داكي ال نيتنس نم رثكأل دلولاب تءاجف (ةيادهلا» خسن يف عقو امو : «يفاكلا» يفو

 ليلعتلا لدي هيلعو « تركذ امك نيتنس نم لقأل « يواحطلا حرش» يف ركذ ام حيحصلاو

 . ىهتنا «باتكلا نم عقو هنأ رهاظلاف ءاهيف روكذملا

 نأ هترورض نمو . نيتنس ىلإ بسنت بسنلا نأل ؛ نيتنسلا مامتل وأ نيتنس نم لقأل (طوسبملا»

 . قالطلا لبق قولعلا نوكي

 ىلع مهلقعق دالوألا ىنجف ادالوأ تدلوف دبعب ةقتعم تجوزت اذإف :«ريغصلا عماجلا» يفو ) :م

 اوقحلأف) م ةبقرلا يف هنوكل :ش (يلاوم الو مهيبأل ةلقاع الو ‹ مهمأل اًعبت اوقتع مهنأل ؛ مألا يلاوم

 (انركذ ام ىلع ) :م ةرورض مألا موق ىلإ بسنت ثيح :ش ( ةنعالملا دلو يف امك ةرورض مألا يلاومب

 عماجملا» ظفل ركذ اغإو « هرخآ ىلإ . . . . مألا موق ىلإ بستي ةنعالملا دلوك : هلوق هب دارأ :ش

 . لقعلا نايب ىلع هلامتشال «ريغصلا

 ىلإ دالوألا ءالو رج ) :م ةروكذملا ةقتعملا جوز وه يذلا دبعلا هب دارأ :ش ( بألا قتعأ ناف ) :م

 .هرخآ ىلإ. . . هنبا ءالو هب رج بألا قتتعأ نإف : هلوق هب دارأ :ش ( اغيب ال هسفن

 ناك هولقصع نيح مهنأل ؛ اولقع اب بألا ةلقاع ىلع ) م مألا ةلقاع يأ :ش ( نوعجری الو ) :م

 وهو :ش ( هببس نأل ) :م بألا قتع نامز ىلع يأ :ش ( اروصقم بألل تبثي امنإو «مهل اتباث ءالولا
 وه بہسلا يأ :ش (قتعلا وهو ) :م قباس تقو ىلإ دنتسم ريغ يأ :ش (روصقم ) :م بألا قتع

 . قتعلا

 يأ :ش ( نوعجري ثيح هسفن نعالملا بذكأ مث مألا موق هنع لقع اذإ ةنعالملا دلو فالخب ) :م

 ىلإ ادنتسسم تبشي كانه بسنلا نأل ) :م هتلقاع ىلع يأ ‹ نعالملا ىلع يأ :ش ( هيلع ) :م مألا موق

 مث ناسنإلا دلو قولعلا دنع نوكي ال نأ روصتي ال هنإف باذكإلا تقويم ال :ش (قولعلا تقو
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 هل تدلوف برعلا نم ةقتعمب مجعلا نم جوزت نمو : لاق . نوعجريف كلذ ىلع نيروبجم اوناكو
 - هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع اهيلاومل اهدالوأ ءالوف ًادالوأ

 ةلقاع ىلع هتيانج بجوم نأو « ىنج نيح بألا نم اًتباث ناك بسنلا نأ نيبتف دعب هل اًدلو ريصي
 : هلوق ىنعم وهو « كلذب مهيلع نوعجريف ءاضقلا ىلع مألا ةلقاع ربجأو بألا

 م ءاضقلا ىلع نيروبجم مألا ةلقاع ناكو يأ :ش ( كلذ ىلع نيروبجماوناكو ) :م

 . عوجرلا مهلف يضاقلا مكحب مهريغ نع « اتيد اوضق مهنأل « بألا ةلقاع ىلع :ش (نوعجريف)

 وهو ‹ يمجع عمج وهو :ش (مجعلا نم جوزت نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يبأ دنع اهيلاومل اهدالوأ ءالوف ادالوأ هل تدلوف برعلا نم ةقتعمإ ) :م احيصف ناك نإو يبرعلا فالخ
 مل ةلاخ وأ ةمع دلولا اذه كرت ول ىتح « هماحرأ يوذل مهلاومأ اذكر :ش (-هللا همحر -ةفينح

 . هتبصعو ملا قتعم دوجو يف ءيش اهل نکي

 ناك ءاوس دحأل قتعمب سيل يذلا يمجعلا رحلاب ةلأسملا ةروص« عطقألا حرش»و «دازلا» يفو

 : هوجو ىلع ةلأسملا هذه : «دئاوفلا» يفو . نكي ملوأ ةالاوم ءالو هل

 باسنأب فرشلا نأل « مهلوق يف بألا موقل دالوألا ءالوف يبرع نم اهسفن تجوز نإ

 . ىوقأ بارعألا

 يبأ دنع بألا موقل دالوألا ءالوف مالسإلا يف ءابآ هل يذلا يمجعلا نم اهسفن تجوز نإو

 شمعألا ركب يبأ نع يكح « خياشملا فلتخا امهلوق ىلعو « بير الب -هللا همحر- فسوي

 . مألا موقل امهريغ لاقو « بألا موقل هنأ رافصلا ركب يبأو

 ةلأسم يهو لاوي مل وأ ادحأ ىلاو برحلا لهآ نم ملسأ لجر نماهسفن تجوز نإو

 . باتكلا

 دبعلا قتعأاذإ الإ ‹ اعامجإ مألا يلاومل دلولا ءالوف بتاكم وأ دبع نم اهسفن تجوز نإو

 دحأ هقتعي مل يطبن ملسم بألاو ناسنإ ةقتعم ةمألا تناك اذإ :(طوسبملا» يفو « ءالولا دجيف

 ةفينح يبأ دنعفالجر ىلاوو ملسأ مث رفاك يطبن ناك اذإاذكو « مألا ىلومل ىلوم دلولاف

 يف -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو « مألا يلاومل ىلوم دلولا نوكي - هللا امهمحر-دمحمو _

 بسنلاو بسنلاك هنأل « هيبأ موق ىلإ بوسنم هنكلو مألا ىلاومل ىلوم دلولا نوكي ال نيلصفلا

 . ءابآلا ىلإ

 لوق وهو ءالو هيلع نوكيالو هعبتي دلولاف لصألا رح بألا ناك اذإ : « ةلبانحلا ينغم» يفو

 بسنلا لوهجم وأ ًايمذ وأ ًاملسم ناك ءاوسو ءًايمجع وأ ًايبرع بألا ناك ءاوس «ملعلا لهأ رثكأ
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 مکح همکح -یلاعت هللا همحر -فسوي وبأ : لاقو . دمحم لوق وهو : - هنع هللا يضر- لاق

 كلاه هنأل ؛ ادبع بألا ناك اذإ ام فالخب «ايبرع بألا ناك اذإ امك بألا ىلإ بسنلا نأل « هيبأ

 . يعفاشلا باحصأ نم حيرش نباو - هللا همحر- كلامو فسوي يبأ لوق وهو « همولعم وأ

 يلبنحلا يضاقلا لاق هبو « ةفينح يبأ لوق اذه ليقو : يعفاشلا باحصأ نم نابللا نبا لاقو

 بهذم رهاظوهو «ةالاوم تناك نإ مألا ىلإ هدلو ىلع ءالولا تبغي بسنلا لوهجم ناك نإ

 . يلبنحلا يضاقلا لاق هبو - هللا همحر- يعفاشلا

 ند تلم ا۰ يف رګذ نکلو ۰ هللا مهمحر دمحأو دمحم ةغينح يبآ لوقاذه ليقو

 ايمجع وأ ًايبرع بألا ناك ءاوس « دلولا ىلع ءالولا تبث ةق ةقتعم مألاو لصألا رح بألا ناك

 دبع قاقرتسا زاوج یف هلصا یلع هزانبو دلرلا یلع ءالولا ت تہثي ًايمجع ناك نإ : ةفينح وبأ لاقو

 . برعلا نود مجعلا نم ناثوألا

 امهدحأ :ناهجو هيف« دلولا ىلع ءالولا تبثي لهف لصألا ةرح مألاو ًاقتعم بألا ناك نإف

 رهاظلاب هتيرحب ًاموكحم بسنلا لوهجم بألا ناك اذإ امأ « تبثي هنأ يناشلاو « تبشي هپ ال هنأ

 ال يعفاشلا لوق سايق : سابعلا وبأ لاق . مألا ىلومل دلولا ىلع ءالولا تبثي تبثي ليق ةقتعم مألاو

 دمحمو ةفينح يبأ لوق وهو تبشي :نابللا نبا لاقو . بسنلا فورعم ناك ول امك « تبثي

 . دمحأو

 نب دمحم لوق وه ةفينح يبأ لوق يأ :ش ( دمحم لوق وهو : - هنع هللا يضإر - لاق ) :م

 ءالو هيلع نوکی الف :ش (هیبآ مکح همکح - یلاعت هللا همحر - فسوی وبألاټو) :م ًاضیأ نسحلا

 ا هنالف ةقتعم مالا ًبيرع بألا ناك اذإ امك «هماحرأ يوذ مادعنا نيح هلام ثروي اغإو « هقاتعإ

 ىلإ بسلا ناك اغنإ :ش (ًايبرع بألا ناك اذإ امك بألا ىلإ بسلا نال ):م هم. يلاومل هؤالو نوکی

 « همكح ذخأف « بألاب اقحلم راصف ( مهئابآل مهوعدا] : : لجو زع لاق « هيلإ بوسنم هنأل نبالا

 . رح هناا هجو لک نم يح هناك

 ناك امل لاقي نأ هریدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش (ًادبع بألا ناک اذإ ام فالخب ) :م

 ام فالخب هلوقب باجأف . كلذك سيلو « دبعلاو رحلا بألا يوتسي نأ بجو ءامإلا ىلإ بسنلا

 رثأ هنألو ءًائيش كليب ال هنأل :ش ( ىنعم كلاه ) :م دبعلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م دبع بألا ناك اذإ
 ةيآلا : ماعنألا ةروس) 4 هانييحاف ًاتيم ناك نموا : ىلاعت هللا لاق « يمكح توم رفكلاو رفكلا

 ىنعملا اذهو « مألا يلاوم ىلإ بسنف هل بألا نم لاح مكحلا يف دلولا اذه لاح راصف « ۲

 . ءاوس هيف مجعلاو برعلاو ةيكلاملا ةفص رابتعاب ةايح ةيرحلا نأل « ارح بألا ناك اذإ مودعم

 ۱۷ ک



 قح يف بسنلاو هيف ةءافكلا تربتعا ىتح ماكحألا قح يف ربتعم يوق ةقاتعلا ءالو نأ امهلو

 ال يوقلاو بسنلاب مهنيب اميف ةءافكلا ربتعت مل اذهلو « مهباسنآ اوعيض مهنإف «٠ فيعض مجعلا
 مكح يف ةربتعم ةيوق برعلا باسنأ نأل ًايبرع بألا ناك اذإ ام فالخب ‹ فيعضلا هضراعي
 يف فالخلا :- هنع هللا يضر- : لاق « ءالولا نع تنغأف اهب مهرصانت نأ امك لقسعلاو ةءافكلا

 . اقافنا عقو برعلا ةقتعم يف عضولاو ةقتعملا قلطم

 الو هقرو هتیر ال هتیمدآل هنایرج تلق . صاصقلا یرج امل ًاکلاه ناک ول : تلق ناف

 . كلذ يف ناصقن

 يف ربتعم يوق ةقاتعلا ءالو نأ ) :م - هللا امهمحر-دمحموةفينح يبألو يآ :ش ( امهلو ) :م

 ال ىتح «ةقاتعلا ءالو يف يأ :ش ( هيف ةءافكلا تربتعا ىتح ) :م ةمعن ءالو هنأل :ش ( ماكحألا قح

 بسنلاو) :م قاقرتسالاب مجعلا ةمرح لاطبإ زوجي اذهلو « برعلا ةقتعمل افك مجعلا قتعم نوكي

 كلذ اوربتعي مل ثيح :ش ( مهباسنأ اوعيض ) :م مجعلا نإف يأ :ش ( مهنإف فيعض مجعلا قح يف

 ةرامإلا يف دحاو بأ هل نم اولعج ىتح ايندلا ةرامعب مهدييقتو مهرخافت ناكو « مالسإلا لبق
 يضر- ناملس راشأ هيلإو مالسإلاب مالسإلا دعب مهرخافتو . كلذ يف ناوبأ هل نمل اًئفك سيل

 : هنع هللا يضر- ناملس لاقف ؟ نم نبا ناملس هل لیق نیح- هنع هللا

 ميت وأ سيقب اورختفا اذإ هاوس يل بأ ال مالسإلا يبأ

 بسنلاب مهنيب اميف ةءاضكلا ربتعت مل ) :م مهباسنآ اوعيض مهنوك لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 مكح يف ةربتعم ةيوق برعلا باسنأ نأل« ًايبرع بألا ناك اذإ ام فالخب ‹ فيعضلا هضراعي ال يوقلاو

 تنغأ يآ :ش ( ءالولا نع تنغأف ) :م باسنألاب يأ :ش ( اهب مهرصانت نأ امل « لقعلاو ةءافكلا

 . ءالولاب رصانتلا نع مهباسنأ

 م هيبحاصو - هللا همحر- ةفينح يبأ نيب روكذملا :ش ( فالخلا :- هنع هللا يضر -لاق ) :م

 جوزت ول ىتح « ًاقلطم ةقتعملاركذ - هللا همحر- ادمحم نأل كلذ لاق اغإ :ش ( ةقتعملا قلطم يف)

 يرودقلا عضو يأ :ش (اقافتا عقو برعلا ةقتعم يف عضولاو ) :م كلذك ناك يبرعلا ريغ ةقتعمب

 قافتالا ليبس ىلع عقو برعلا ةقتعمب مجعلا نم جوزت نمو : هلوقب ( هرصتخم» يف ةلأسملا هذه

 مجعلا قح يف بسنلاو هلوق يف - هللا امهمحر-دمحمو ةفينح يبأ لوق ليلعت ليق« دصقلا هل

 « بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا نأل « برعلا نم ةقتعملا تناك اذإ ةقاتعلا ءالو حجري فيعض

 ذئنيح حجرف ًابرق ناكف « بسنلا ةياكح يكحي مهقتعم كلذكف « يوق برعلا قح يف بسنلاو

 . قتعملا قلطم ال مجعملا يف بوسنملا ىلع برعلا قتعم
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 تدلو مث ًالجر ىلاوو يطبنلا ملسأ مث موق ةقتعمب جوزت رفاك يطبن : «ريغصلا عماجلا» يفو

 - فسوي وبأ لاقو « مهمآ يلاوم مهيلاوم :-هللا امهمحر - دمحمو ةفينحوبأ لاق ءًادالوأ

 راصف بألا بناج نم وهف فعضأ ناك نإو ءالولا نأل ؛ مهيبأ يلاوم مهيلاوم :-هللا همحر

 . ةيبرعلا نيبو يلاوملا نم دحاو نيب دولوملاك

 ًايبرع ناك اذإ بألا نإ ىتح ‹ بألا بناج يف ناك اذإ اميف ةوقلاو فعضلا نأب : بيجأو

 اهنوك درجمب هوقحلأف مألا بناج يفامأو . قافتالاب بألا موقل دلولا ءالوف ناسنإ ةقتعم مألاو

 يف دحاو بأ هل نم نإف  ةقاتعلا ءالو قلطمل اضرعت امهنأ ىرت الأ « مجعلا بسن ىلع ةقتعم

 دحاو بأ هل نم نإف « كلذك سيلف بسنلا يف امأو « ةيرحلا يف ناوبأ هل نم ًاؤفك نوكي ال ةيرحلا

 ءالو درجم ناحجريامهنآ اذهب ملعف ءامهيف ناوبأ هل نمل اؤفك نوكي ةرامإلا وأ ةفالخلا يف

 قلطم يف فالخلا هلوق حصف «مجعلا بسن ىلع مجعلا وأ برعلا قتعم ناك ءاوس «ةقاتعلا

 . ةقتعملا

 داوسب سائلا نم لبج مهو طبنلا دحاو يطبنلا :ش ( يطبن :اريغصلا عماحجملا» يقو ) :م

 : ديرد نبأ لاق «بابعلا» يفو . برعلا ريغ نم لجر يطبنلا ثيللا ييأ هيقفلا دنعو «قرطلا

 نيب حئاطبلاب نولزني موق طيبنلاو طبنلا هريغ لاقو . طابنألاو طيبنلا مهو فورعم لبج طبنلا

 بوقعي ىكحو « ينايو يني لثم ًاطابنو يطابنو يطبن لجر لاقي « طابنأ عمجلاو نيقارعلا

 . نونلا مضب يطابن

 . «ريغصلا عماجلا» ظفل ركذ مل : تلق نإف

 م يطبن لاق ثيحب ةالاوملا ءالو ىلع هلامتشالو ًاقلطم ةقتعملا ركذ ادمحم نأ نايبل : تلق

 ال ةملسملا ذإةلأسملا روصتيل اذكه تلق اغإ « ةينارصن ةرفاك ةقتعمب يأ :ش ( موق ةقتعب جوزت رفاک)

 ةرفاك ةقتعملا نوكت نأ اذه ىنعم : مالسإلا رخف لاق كلذكو < حاكنلا دقعب رفاكلا تحت جوزت

 جرزلا مالسإ دعب اهحاكن ىقبي نأ زوجي الرافكلا نم ةيباتكلا ريغ نأل « ةيباتكلاب ديق اغإ ةيباتك
 . مهفاف

 .( االوأ تدلو مث ) :م ةالاوملا دقع دقع يأ :ش (ًالجر یلاوو يطبنلا مسا مث ) :م

 مهيلاوم : فسوي وبأ لاقو ‹ مهمأ يلاوم مهيلاوم :- هللا امهمحر -دمحمو ةفينح وبأ لاق ) :م

 يلاوملا نم دحاو نيب دولوملاك راصف ‹ بألا بناج نم وهف فعضأ ناك نإو ءالولا نأل ؛ مهيبأ يلاوم

 بألل بسنلا نوكيف « ةيلصألا ةيبرعلاو يلصألا مجعلا نيب ينعي :ش ( ةيبرعلا نيبو

 تدلوف رحل نيقتعم ريغ نارح امهو ةيبرعب جوزت اذإ مجعلا نم ادحاو نأ هحيضوت «قافتالاب

 مألا ىلإ ةبسنلا نأل انهو « ةقتعم تناكاذإاذكف < مهيب موق ىلإ نوبسني مهنإف ًادالوأ
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 يف رهظي ال فيعضلاو « هلبقي ال ةقاتعلا ءالوو خسفلا لبقي ىتح فعضأ ةالاوما ءالو نأ امهلو
 هبال حيجرتلاو ايوتسا امهنأل بألا موق ىلإ ةبسنلاف نيقتعم ناوبألا ناك ولو . يوقلا ةلباقم
 ةمعلا نم ثاريلاب قحأ وهو بيصعت ةقاتعلا ءالوو : لاق . رثكأ هب ةرصنلا نأل وأ بسنلاب ههبشل

 ريخ وهف كركش نإ كالومو كوخأ وه » : هقتعأف ادب ىرتشا يذلل -مالسلا هيلع- هلوقل ةلاخلاو
 « هتبصع تنأ تنك اثراو كرت ملو تام ولو « هل رشو كل ريخ وهف كرفك نإو كل رشو هل

 . ةيوصعلا اهل قحتسي ال اذهل « ةفيعض

 :ش (فعضأ ةالاوملا ءالو نأ ) :م - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م
 :ش (هلبقي ال ةقاتعلا ءالوو ) :م هخسف امهدحأ دارأ نأب :ش ( خسفلا لبقي ىتح ) :م ةقاتعلا ءالو نم

 يوقلابو « ةالاوملا ءالو فعضلاب دارأ :ش ( يوقلا ةلباقم يف رهظي ال فيعضلاو ) :م خسفلا يآ
 . ةقاتعلا ءالو

 ايوتسا نيوبألا نأل يأ :ش ( ايوتسا امهنأل بألا موق ىلإ ةبسنلاف نيقتعم ناوبألا ناك ولو ) :م

 م دلولا ههبشل يأ :ش (ههبشل ) :م بألا بناجل يأ :ش ( هبناجل حيجرتلاو ) :م ةيقوتعملا يف
 نم :ش ( رثكأ ) :م بألا موقب يأ :ش ( هب ةرصنلا نأل وأ ) :م روكذملا ثيدحلاب :ش (بسنلاب)
 . ملا موقب ةرصنلا

 ةبوصعلل بجوم يأ :ش ( بيصعت ةقاتعلا ءالوو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 م ةبصع اهلعجي يآ « ىشنألا بصعي ركذلا مهلوق هنمو « ةبصع ناسنإلا لعج وه بيصعتلاو

 نم ءاملعلا روهمج لوق وهو :ش ( ةلاخلاو ةمعلا نم ثاريملاب قحأ ) :م ةقاتعلا ىلوم يأ :ش ( وهو)

 ىلع ماحرألا يوذ مدقت - امهنع هللا يضر- دوعسم نبا نعو . مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا

 . هلثم يلعو رمع نع يورو ‹ ةقاتعلا ىلوم

 هل ريخ وهف كركش نإ كالومو كوخأ وه» : هقتعأفأدبع ىرتشا يذلل مالسلا هيلع هلوقل ) :م

 مالكلا :ش “'( «هتبصع تأ تنک اثراو كرتب ملو تام ولو . هل رشو كل ريخ رهف كرفك نإو «كلرشو
 نع نوراه نب ديزي انربخأ «هدنسم» يف يمرادلا هجرخأ هنأ لوألا « عاونأ ىلع ثيدحلا اذه يف

 ىرت امف هتقتعأفاذه تيرتشا ينإ : لاقف لجرب لب يبنلا ىتأ الجر نأ نسحلا نع ثعشألا

 هجرخأو ًالسرم « نسحلا نع ثعشألا انآ نوراه نب ديزي انربخأ : لاق ٤1۸( /۲) يمرادلا هاور : فيعض (0)

 . ًالسرم نسحلا نع ديبع نب ورمع نع قازرلا دبع

 . اهب لمعي اندنع ةلوبقم يهو ةحيحصلا يرصبلا نسحلا ليسارم نم لسرم ثيدحل(اذه نإ : فنصملا لاق
 تاقشلا نع سيلدتلاب نسحلا راهتشال اذه لثم نولبقيال ةعنصلا لهآفالإو فالتحخالا يأ مهدنع : تلق

 . مهریعو

۲+ 



 ‹ ثراو مايق عم ةبوصعلا ليبس ىلع -امهنع هللا يضر - ةزمح ةنبا ثروو

 : لاق ‹ «كل ريخو هل رش وهف كرفك نإو « كلرشو هل ريخ وهف كركش نإ كالومو كوخأ» : لاق «هيف

 . هلام كلف اثراو عدي ملو تام نإ» : لاق ؟هلام يف یرت امف

 هللا يضر- نسحلا نع ديبع نب ورمع نع ةنييع وبأ انربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع هاورو

 نيملسملا نم لجر فلحف « هبحاص نيبو هنيب ضقي ملف ادبع يرتشي نأ لجر دارأ : لاق - هنع

 رش وهف كرفك نإو « كل رشو هل ريخ وهف كركش نإ" : لاقف اب يبنلا هركذف هقتعأف. هارتشاف هقتعب

 . «كل وهف ةبصع هل نكي مل نإ» : هيي لاقف؟هثاريب فيكف : لاق «٠ كل ريخو هل

 نع ملس نب ليعامسإ نع فسوي يبأ نع لصألا نم ءالولا باتك يف دمحم اًضيأ هاورو

 . يم هللا لوسر نع يرصبلا نسحلا

 ةلوقم يهو ةحيحصلا يرصبلا نسحلا ليسارم نم لسرم ثيدحلا اذه نأ : يناثلا عونلا

 نإ ينعي كركش نإ : هلوق « نيدلا يف ينعي كوخ وه : هلوقف هانعم يف : ثلاملا عونلا

 ةلباقمب باشي هنألو « هيلإ بدن ال بدتنا هنأل « هل ريخ هيف هيلإ تعنص ام ىلع ةازاجملاب كركش

 ايندلا يف باوفلا ضعب كيلإ لصوأ هنأل كل رشو :هلوق « بودنم ةمعنلا ركش نأل « هركش

 . باوثلا نم ةرخآلا يف هردقب صقنيف

 رفك هنأل ‹ هل رشو ةرحخآلا ىف هلك لمعلا باوث ىقبي هنأل كل ريخ وهف كرفك نإو : هلوق

 ° هريغو دمحأ هاور « « هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نما : ايي لاق ‹ حيبق ةمعنلا نارفكو ةمعنلا

 مل دارملا نأ ىلع لدي هتبصع تنأ تنك :هلوق . هتبصع وهو اًئراو يأ اًئراو كرتي ملو :هلوق

 . هثراو تنأ تدك لقي مل ثيح ةبصع كرتي

 ىلع- امهنع هللا يضر- ةزمح ةنبا ) :م : ب يبنلا ثرو يأ ديدشتلاب :ش ( ثروو ) :م

 تيملا تنب ىطعأ الي يبنلا نأل كلذو ‹ تيملا تدب وهو :ش ( ثراو مايق عم ةبوصعلا ليبس

 ‹ اًعوفرم ةريره يبأ نع دايز نب دمحم نع ملسم نب عيبرلا قيرط نم (۲۵ /۲) دمحأ هاور : حیحص (۱)

 . اعوفرم ديعس يبأ نع يفوعلا ةيطع نع ىليل يبأ نبا قيرط نم (۳۲ /۳) ضي هجرخأو

 ريشب نب نامعنلا نع يبعشلا نع نمحرلا دبع يبأ نع عيكو يبآ قيرط نم ليوط ثيدح يف اًصضيآ هجرخأو
 . )۱۸١/۸( عمجملا يف يمثيهلا لاقو . اعوفرم

 هاور : لاقو ديز نب ةماسآ ثيدح نم هدروأو نسح هدانسإو «طسوألا# يف يناربطلا هاور : دیعس يبآ نع هرکذو

 ٤ . تاقث هلاجر :ريشب نب نامعنلا ثيدح يف لاقو . حيحصلا لاجر هلاجرو يناربطلا

۲١ 



 قتعملل ناك نإف -هنع هللا يضر- يلع نع يورملا وهو ماحرألا يوذ ىلع مدقي ةبصع ناك اذإو

 ةالصلا هيلع هلوق نأل اذهو ‹ تابصعلا رخآ قتعملا نأل « قتعملا نم ىلوأ وهف بسنلا نم ةبصع

 نع رخأتف يناثلا ثيدحلا ليلدب ةبصع وه ثراو هنم دارملا: اولاق « راو كرتي ملو » : مالسلاو

 . ماحرألا يوذ نود ةبصعلا

 .  يفوتسم بيرق نم ثيدحلا نايب رم دقو ةزمح تنبل ىقابلاو فصنلا

 ىلع مدقي ) :م ءاتلا حتفب قتعملا يأ :ش ( ةبصع ) :م ءاتلا رسكب قتعملا يأ :ش ( ناك اذإ و) :م

 يوذ ىلع مدقم وهو ضئارفلا باحصأ هتقبأ ام ذخأي يذلا وه ةبصعلا نأل :ش ( ماحرألا يوذ

 «ماحرألا يوذ ىلع ىلوملا دقت ينعي :ش (- هنع هللا يضر-يلع نع يورملا وهو ) :م ماحرألا

 - هنع هللا يضر- يلع نع اذه تبثي ملو - هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع يورملا وهو

 ينربخأ يروللا انربخآ لاقو «هفنصم »يف جرخأ قازرلا دبع نإف « كلذ فالح هنع تباثلا لب

 يوذ ناثروي- امهنع هللا يضر- دوعسم نباو رمع ناك : لاق ميهاربإ نع نيصح نع روصنم
 . ىهتنا « كلذ يف مهدشأ ناك لاقف بلاط يبآ نب يلعل تلقف يلاوملا نود ماحرألا

 («هفنصم» يف قازرلا دبع جرخأف -هنع هللا يضر- تباث نب ديز نع يورملا وه هركذ يذلاو
 لاق ولو . ماحرألا يوذ نود يلاوملا ثروي ناك تباث نب ديز نأ ةداتق نع رمعانربخأ :لاق

 . ًأطخلا نم دعبأو حصأ ناكل - امهنع هللا يضر- تباث نب ديز نع يورملا وهو« فنصلملا»

 ( قتعملا نأل ؛ قتعملا نم ىلوأ وهف بسنلا نم ةبصع ) :م ءاتلا حتفب :ش ( قتعملل ناك نإف ) :م

  (اذهو ) :م ةيبسنلا ةبصعلا نع رخأتف ةيببس ةبصع هنأل :ش ( تابصعلا رخآ ) :م ءاتلا رسكب :ش

 نإو : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأل ) :م ىلوملا نم ثاريملاب ىلوأ بسنلا نم ةبصعلا نوك يأ :ش

 م ثراو هلوقل ةفص هنأ ىلع ةبصع هلوق عفري :ش ( ةبصع وه ثراو هنم دارملا اولاق اًنراو كرتي مل

 ثيدحلاب نيلدتسم كلذ ءاملعلا : تلاق يأ ءاولاق هلوقب قلعتت ءابلا :ش ( يناثلا ثيدحلا ليلدب)

 دوجو عم ةبصعاهلعج يي هنأل كلذو « - امهنع هللا يضر- ةزمح تنب ثيدح وهو يناثلا
 .ثراولا

 كرتي ملو تام نإف : لي هلوق نأ اذهب ملعف « ةبصعب تسيلو ةثراو ةيبلصلا تنبلا نأل

 نع يآ :ش ( ةبصعلا نع ) :م يلاوملا يأ :ش ( رخأتف ) :م قلطم ثراو ال ةبصع وه ثراو اًتراو
 امك مهيلع مدقتي لب « مهنع رخأتي ال ينعي :ش ( ماحرألا يوذ نود ) :م ءاتلا حتفب قتعملا ةبصع

 . انرکذ

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)

۲۲ 



 بسنلا نم ةبصع هل نكي مل نإو انركذ ال هنم یلوأ وھف بسنلا نم ةبصع قتعملل ناك نإف : لاق

 دعب يقابلا هلف ناكاذإ امأ . لاح وذ ضرف بحاص كانه نكي مل اذإ :هليوأت قتعملل هثاريمف

 يلاوم ابو ةبسنلا تيبل هب رصانتلا نوكي نم ةبصعلا نأل اذهو ءانيور ام ىلع ةبصع هنأل ؛ هضرف
 ىلوملا ينبل ةثاريمف قتعملا تام مث ىلوملا تام نإف « يقب ام ذخأت ةبصعلاو رم ام ىلع راصتنالا

 ‹ هنانب نود

 وهف بسنلا نم ةبصع ) :م ءاتلا حتفب :ش ( قتعملل ناك نإف ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هل نكي مل نإو ) :م ماحرألا يوذ ىلع مدقت ةبصع ناك اذإو : هلوق هب دارا :ش ( انرکذ امل هنم یلوأ

 لوق ليوأت يأ :ش ( هليوات) :م ىلوملا وهو « ءاتلا رسكب :ش ( قتعملل هثاريمف بسنلا نم ةبصع

 ةلمجملا اذهلاوركذ :ش ( لاح وذ ضرف بحاص كانه نكي ملاذإ ) :م قتعملل هثاريمف يرودقلا

 . نيليوأت

 لاح امهل نإف « دجلاو بألاك ضرفلا لاح وذ ضرف بحاص هلوق ىنعم نأ : امهدحأ

 يقابلا ذخأي دجلا وأ بألا لب « امهدوجو عم ثري ال قتعم اف ‹ ةبوصعلا يهو ضرفلا لاح ىوس

 . هضرف دعب

 ضرف دعب يقابلا قتعمللف كلذ لشم ناك نإف « تنبلاك دحاو لاح وذ هانعم نأ : يناشلاو

 ىلإ اعجار لوألا ليوأتلا ىلع يقابلا هلف يف ريمضلا نوكي : يزارتألا لاقو . ثراولا كلذ

 . قتعملا ىلإ يناثلا ىلعو « ضرفلا بحاص

 ( هضرف دعب يقابلا هلف ناك اذإ امأ ) :م هلوق للع هنأل «هجوأ يناثلاو (ةيانعلا» بحاص لاقو

 ولو» : ةي هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيور ام ىلع ةبصع هنأل ) :م هلوقب هضرف ذخآ دعب يأ :ش

 نم ةبصعلا نأل ) :م هلوق ىلإ راشأ :ش (اذهو ) :م “«هتبصع تن تنك ًاثراو كرتي ملو تام

 يلاوملابو ) :م ةبسنلا تيب ةدحاولا ةليبقلل لاقي « ةليبقلا يأ :ش ( ةبسنلا تيبل هب رصانتلا نوكي

 راشآ :ش (رم ام ىلع) :م « خسنلا ضعب يف اذكهو « راصتتنالا ىلوملاب نوكيو يأ :ش ( رصانتلا

 مهرصانت ب يبنلا ررقو ءايشأب رصانت برعلا تناكو هلوقب ءالولا باتك لوأ يف هركذ ام ىلإ هب
 هنأل ‹ يقابلا هلف هريرقتو « ليلدلا مامت نم اذه :ش ( يقب ام ذخاأي ةبصعلاو ) :م هيعونب ءالولاب

 . يقابلا ذخأت ةبصعلاو ةبصع

 دالوأ نم روكذلا نأ دارآ :ش ( هتانب نود ىلوملا يتبل هثاريمف قتعملا تام مث ىلوملا تام نإف ) :م

 لالا تيبل هثاريمف قتعملا تنب الإ كرتي ملو تام ول ىتح ‹« مهنم ثانإلا نود قتعلا نوثري ىلوملا

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)

۳ 



 ظفللا اذهب نبتاك نم بتاك وأ نبتاك وأ نقتعأ نم قتعأ وأ نقتعأ ام الإ ءالولا نم ءاسنلل سيلو

 نهقتعم ءالو رج وأ : هرخآ يفو لب يبنلا نع ثیدحلا درو

 نامزلا اذه يف اهيلإ لاما عفدب نوفي انخياشم ضعب نكلو « ةياورلا رهاظ يف قتعملا تنبل ال

 هللا يضر- نيعباتلاو ةباحصلا نمز يف ناك لاملا تيبو ةاضقلا طايتحا روصقو لاملا تيب مدعل

 ىتفأ امك « همدعل لالا تيبل ال عاضرلا نم ةنبالاو نبالل لاملا ءاطعإب اوتفأ اذهلو - مهنع

 «ةريخذلا »يف اذك « لالا تيب مدعل نامزلا اذه يف ماحرألا يوذ ثرإب يعفاشلا باحصأ

 . ٠ يدنواجسلا ضئارفو»

 وأ نقتعأ نم قتعأ وأ نقتعأ ام الإ ءالولا نم ءاسنلل سيل هنأل ) :م هلوقب كلذ ىلع لدتسا مث

 (٠'٩ نهقتسعم ءالو رج وا هرخآ يفو هيَ يبنلا نع ثيدحلا درو ظفللا اذهب « نبتاك نم بتاك وأ نبتاك
 يلع نع يقهيبلا جرخأ اغإو ب يبنلا نع تبثي مل اذه نأ :لوألا : عاونأ ىلع هيف مالكلا :ش

 الو ةبصعلا نم ربكأ ءالولا نولعجي اوناك مهنآ -مهنع هللا يضر- تباث نب ديزو دوعسم نباو

 . نقتعأ ام الإ ءالولا نم ءاسنلا نوري

 ال -مهنع هللا يضر- تباث نب ديزو يلعو رمع ناك : لاق ميهاربإ نع اًصضيآ جرخأو
 ال : لاق هنأ نسحلا نع «هفنصم)» يف ةبيش يبأ نبا جرخأو . قتعأ امالإ ءالولا نم ءاسنلا نوثري

 . نيتاكوأ نقتعأ ام الإ ءالولا نم ءاسنلا ثرت

 يف قازرلا دبع ىورو « يعخللاو ءاطعو بيسملا نباو نيريس نبا نع هوحن جرخآو

 يضر- بلاط يبأ نب يلع نع رارحلا نب ىيحي نع مكحلا نع ةرامع نب نسحل ا انربخأ «هفنصم»
 . نقتعأ وأ نيتاك ام الإ ءالولا نم ءاسنلا ثروث ال : لاق - هنع هللا

 : ىلاعت هلوق يف امك نم ىنعج انه اه ةملك نقتعآ ام الإ : هلوقف :هانعم يف : يناثلا عونلا

 اهنم ةردقم تافوذحم انه اهو « اهانب نمو يأ ء(١ ةيآلا : سمشلا ةروس) 4 اهانب امو ءامسلاوإ]ل

 نم هقتعأام ءالو وأ هتقتعأ ام ءالو الإ ءيش ءالولا نم ءاسنلل سيل مالكلا ريدقتف هنم ىنثتسملا

 وآ هلوق دعب ضئارفلا بتك حرش يف ركذو « هنبتاك نم هبتاك ام ءالو وأ نيتاكام ءالو وأ هنقتعأ

 . یھتنا ‹ نهقتعم قتعم وأ نهقتعم ءالو رج وأ نربد نم ربد وأ نربد وأ نیتاک وأ بتاک

 ‹ نهقتعم قتعم ءالو رج وأ هربد نم هربد ام ءالو وأ هربد ام ءالو اذه يف ريدقتلا كلذكو

 هدجي مل يذلا ثيدحلا يف ظفللا اذه لوقي يعليزلا ظفاحلا نأ ملع ءارقتسالابو بيرغ : يعليزلا ظفاحلا لاق (۱)

 ؛ثيدحلاب ةيارد هل نكت مل هنآ رهاظلاو ( فنصملا يأ - اذه هعينص رثكأ امو « فنصملا هركذ يذلا ظفللاب

 . ملعآ هللاو

۲٤ 



 ‹اهانمدق رجلا ةروصو

TT 

 نهربدم ربدم ءالو وأ نهريدم ءالو وأ« نهبتاکم بتاکم ءالو وأ نهقتعم قتعم ءالو وأ

 نهقتعم قتعم رورجم وه يذلا ءالولا وأ نهقتعم رورجم وه ي ذلا ءالولاو .

 تام مث اهدبع تقتعأ نب ةرهاظ نهقتعم ءالو ةروصف « ركذ ام ةروص يف :ثلاثلا عونلا

 يناثلا مث ‹ لوألا قتعملا تامو رحآ دبع اهقتعم قتعأ ولف « اهل هالوف اذه هتقتعم كرتو قتتعلا

 اهدبعل ةأرما تلاق نأب نهبتاكم ءالو ةروصو « قتعملا قتعم ةروص اذهو ‹ ًاضيأ اهل يناثلا ءالوف

 . كلذ دبعلا لبقف ًالثم مهرد فلآ ىلع : كتبتاك

 اذه بتاك نأب نهبتاكم بتاكم ءالو ةروصو « ةأرملل هؤالو نوكي ةباتكلا لدب ىدأ اذإف

 . لوألا بتاكملا نكي مل اذإ اًضيأ اهل بتاكملا بتاكم ءالوف ًادبع بتاكل
 م

 دعب وأ ينتربد نإ رح تنأ : هل تلاق ناب اهدبع ةأرما تربد نأب نهربدم ءالو ةروصو

 اهقاحلإب يضاقلا ىضقو برحلا رادب تقحلأو هللاب ذايعلاو تدترا مث« هوحنو تم اذإ وأ يتوم

 ةروصو اهل هؤالوف اذه هتربدم كرتو ربدملا تام مث مالسإلا راد ىلإ ةأرملا تءاج مث اهربدم قتعف

 ىلإ ةآرملا تءاجو تام مث هربد مثآدبع هقتعب مكحلا دعب ربدملا اذه ىرتشا نأب نهربدم ربدم ءالو

 ءالو رج ةروصو« هربدم ةربدمل هؤالوف يناثلا ربدملا تام مث هدعب وأ اهربدم توم لبق مالسإلا راد

 . هنم تدلوف ريغلا ةقتعم اهدبع ةآرما تجوز نأب نهقتعم

 ةيرحلاو قرلا يف مألا عبت دلولا نأل ءهمأل اًعبت ادح نوكيو هنم دلولا بسن تبشياذهلو

 ءالو هايإ اهقاتعإب رج دبعلا تقتعأ ةأرملا نأ ولف « هنم نوثريو هنع نولقعي مألا ىلومل دلولا ءالوو

 هؤالوف هيب ةقتعم كرتو هدلو تام مث قتعملا تام ول ىتح .ه الوم ىلإ هسفن نم مث هسفن ىلإ هدلو

 قتعملا ىرتشا مث دبع ةأرما تقتعأ نأب نهقتعم قتعم ءالو رج ةروصو اهيلإ همأ يلاوم نم لقتنا

 قتعأ قتعملا نأ ولف همآ ىلومل دلولا اذه ءالوف دلو امهنيب دلوف دبع نم هريغ ةقتعم ج وزو ًادبع

 . هالوم ىلإ هنم عجري مث هسفن ىلإ هقتعم ءالو قاتعإلاب رج هدبع

 دعب تدلو نإف هلوق ىلإ هب راشأو « اهانيب دق خسنلا دعب يفو :ش ( اهانمدق رجلا ةروصو ) :م

 مكاحلا لاقف « ءالولا رجي له دجلاو < هنبا ءالو بألارج لاق نأ ىلإ رهشأ ةتس نم رثكأ اهقتع

 . ءالولا رج دحجلا قتعأ اذإ : يبعشلا لاق : «هيفاك »يف

 اًملسم نوكيالو ءالولا دجلارجي ال -هللا مهمحر -دمحمو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقو

 دلو ءالو رجي دجلا نإ : ةنيدملا لهو كلامو نايفسو حيرش لاق « ةيجرسلا ٠يفو . دحلا مالسإب

 . هسفن يلاوم نم نبالا

 رجيال دجلافًايح بألا ناك نإ رفز لاقو . كرابملا نباو ىليل يبأ نباو يعازوألا لاق هبو

Yo 



 ىلإ بسني نماهيلإ بيو اهيلإ ءالولا بسنيف ء اهتهج نم قتعملا يف ةوقلاو ةيكلاملا توبث نألو
 ةارملاو جوزلا وه اغإ شارفلا بحاصو شارفلا هيف ةبسنلا ببس نأل « بسلا فالخب ءاهالوم
 برقألا هتبصعل وه لب ىلوملا ينب ىلع اروصقم قتعملا ثاريم مكح سيلو . ةكلام ال ةكولم
 انباو ابآ ىلوملا كرت ول ىتح « هب ةرصنلا نوكت نم هيف هفلخيو ثروي ال ءالولا نأل ؛ برقألاف

 - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع نبالل ءالولاف

 رجي : يعفاشلا لاق مث ؟عطقألا حرش»و «رارسألا» يفو . ءالولا رجياتيم ناك نإو « ءالولا
 . ءالولا

 مالسإب املسم نوكيالو ءمعلاو خألاك ءالولا رجي ملف ةطساوب هيلإ ىلدي دجلا نأ :انلو
 نوكي نآ مزليف هل ةياهن ال ام ىلإ دجلا دج هعابتا زاج مالسإلا يف دجلا هعابتإ زاج ول ذإ ء دجلا
 . نيضيقنلا نيب عمجلا موزلل كلذ ىلإ هجو الو : - مالسلا هيلع- مدآل ًاعبت نيملسم مهلك رافكلا

 نقتعأ ام الإ ءالولا نم ءاسنلل سيل نآ ىلع يلقع ناث ليلد اذه :ش ( ةيكلاملا توبث نألو ) :م
 ءاتلا حتفب :ش ( قتعملا يف ةوقلاو ) :م اكلام هنوك ينعي ةيكلاملا توبث نأ هريدقت « نقتعأ نم قتعأف

 ذإ هتلع هنأل « هيلإ بسني ءيش هتهج نم تبث نم لكو « ةقتعملا ةهج نم يأ :ش ( اهتهج نم ) :م
 ىلإ بسني نم اهيلإ بسنيو اهيلإ ءالولا بسيف ) :م ةقتعملا ىلإ يأ « اهيلإ ءالولاب بسنت كاذ
 نيب قرف ال كلذ يفو « ءالولاب هقتعم ىلإ بسني قتعملا قتعم نأل ةقتعملا ىلوم يأ :ش (اهالوم

 .ةأرملاو لجرلا

 ‹« شارفلا هيف ةبسنلا ببس نأل ) :م شارفلا نم الإ تبشي ال هنإف :ش ( بسنلا فالخب ) :م

 هيلإ بسني الف :ش ( ةكلامال ةكولمم ةارملاو ) :م كلاملا هنأل :ش ( جوزلاوه امنإ شارفلا بحاصو

 هتبصعل وه لب ء ىلوملا ينب ىلع اروصقم ) :م ءاتلا حتفب :ش ( قتعملا ثاريم مكح سيلو ) :م شارفلا
 ناك ولف« بيصن هنم ضورفلا باحصأل نوكي ىتح :ش ( ثروي ال ءالولا نأل « برقألاف برقألا
 ثانإلا ال روكذلاب ةرصنلاو ةرصنلا رابتعاب ءالولا نكلو « ءاوس ىشنأالاوركذلا ناكل ثرإلاب

 ءالولا ناكف « هب ةرصنلا ققحتي نم ءالولا يف دبعلا قتعأ يذلا ىلوملا فلخيف نهنيب فعضلل

 يف قتعأ يذلا ىلوملا فلخي يآ :ش ( هيف هفلخيو ) :م : هلوق ىنعم وهو « ثانإلا نود روكذلل

 انباو بأ ىلوملا كرت ول ىتح ) :م ثانإلا نود روكذلاب ةرصنلاو :ش ( هب ةرصنلا نوكت نم ) :م ءالولا

 دبعلا تام مث ًأدبع تقتعأ ةأرما هتروص :ش ( - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع نبالل ءالولاف

 . امهدنع ةصاخ نبالل هثاريمف

 مكحلاو نسحلاو ءاطعو بيسملا نباو يرهزلاو يبعشلاو يروثلاو كلامو يعفاشلا لاق هبو
 يقابلاو سدسلا امهيبأل لاقو عجر مث الوأ فسوي يبأ لوق وهو ءءاهقفلا رثكأو ةداتقو
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 ةبوصعلا يف برقآ هنأل ةفينح يبأ دنع خألا نود دجلل ءالولا كلذكو« ةبوصع اهب رقآ هنأل

 ىلع ةقتعملا ةيانج لقع نأ الإ « انركذال اهيخأ نود هلري ىتح ةقتعملا نبال ءالولا اذكو «هدنع

 رخآ نبا ينب هانعم رخآ نبا دالواو اتبا یلوملا كرت ولو .اهتيانجک هتیانجو « اهیبآ موق نم هنأل اهیخأ

 ربكلل ءالولا نأل« نبالا ينب نود نبالل قثعملا ثاريمف

 هبو « ءاوس امهمكح نوكيف ءاوس برقلا يف بألاو نبالاو ‹ نبالاك ةبصع بألا نأل «نبالل

 . قاحسإو خياشمو يعازوألاو يعخنلاو دمحأ لاق

 ءالولاو ةبوصعلا ثيح نم يأ :ش ( ةبوصع امهبرقأ ) :م نبإلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 :ش (ةفينح يبآ دنع خألا نود دجلل ءالولا كلذكو ) :م نبالا عم بألا ةبوصع رهظي الو ةبوصعلاب

 يبأ دنع دجلل هثاريم ناك بأل وأ مأو بأل هاخأو مأو بأل هاخأو هنبا ابأ ةالاوم دج كرت ول ينعي

 يبا دنع يآ :ش ( هدنع ةبوصعلا يف ) :م خألا نم برقأ دحل ا نأل يأ :ش ( برقأ هنأل ) :م ةفينح

 . روث وبآ لاق هبو « - هللا همحر- ةفينح

 امهنأل لوق يف يعفاشلاو دمحأ لاق هبو « ءاوس امهالك دمحمو فسوي يبأ دنعو

 نع لوق وهو خألل لاملا نأ كلام دنعو «نيوخألاك نيفصن امهنيب ءالولا نوكيف «ناتبصع

 . -هنع هللا يضر- ديز نع يوراذكهو يعفاشلا

 تقتعأ ةأرما هتروص « قتعملا ىلإ عجري ريمضلا :ش (هثري ىتح ةقتعملا نبال ءالولا اذكو ) :م

 نود) :م اهنبال ثاريملاف اهريغ هل ثراو الو دبعلا تام مث اهاخأو اهنبا تكرتو تتام مث اًدبع

 نآ - هنع هللا يضر- يلع نع ىور امو « ءاهقفلاو نيعباتلاو ةباحصلا عامجإ هيلعو :ش ( اهيخا
 دقف اهنبا نود اهيخآ نباو اهيخأل اهالوم ثاريم نأ اهيخأ نباو اهاخأو اهنبا تفلخو تتام ةأرما

 امهبرقآ هنأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انركذ امل ) :م ةعامجلا لوق ىلإ - هنع هللا يضر- يلع عجر

 . ةبوصع

 هنأل ) :م ةقتعملا خأ ىلع يأ :ش ( اهيخأ ىلع ) :م ءاتلا حتفب :ش ( ةقتعما ةيانج لقع نآ الإ ) :م

 ىلإ بسني ال اهنباو بألا موق لقعلا يف لصألاو « اهيبأ موق نم خألا نأل يأ :ش ( اهیبآ موق نم

 م ةقتعم ا ةيانجك قتعملا ةيانج يأ :ش ( اهتيانجك هتيانجو ) :م اهجوز موق ىلإ بسني لب« اهيبأ موق
 نود نبالل) :مءاتلا حتفب :ش ( قتعملا ثاريمف رخآ نبا ينب هانعم « رخآ نبا دالوأو ًانبا ىلوملا كرت ولو )

 ةغللا يف ءيشلا ربكو« ةدحوملا ءابلا نوكسو فاكلا مضب :ش ( ربكلل ءالولا نأل« نبإالا ينب

 ديمحو بوقعيآرق ‹ ١١( ةيآلا : رونلا ةروس ) 4 هربك ىلوت يذلاو# : ىلاعت هللا لاق « ةمظعم

 مهلوقو «بابعلا »يفو .ثنؤملاو عمجلاو دحاولا هيف يوتسي : تيكسلا نبا لاق « مضلاب جرعألا

 . بسنلا يف مهدعقأ وه يأ « مضلاب هموق ربكوه
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 - دوعسم نباو ‹« يلعو ‹ رمع : مهنم-مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةدع نع يورملا وه

 ‹ - مهنع هللا يضر

 نود نبالل ءالولاف نبا نباو ًانبا كرتيو لجرلا توي نآ وهو «ربكلل ءالولا»: ثيدحلا يفو

 . ىهتنا « برقألل يآ ربكلا هلوقو « نبالا نبا

 نأ ىرت الأ « انس مهربكأ ال اًبسن مهبرقأ دارملاو « قتعملا دالوأ ربكأل يآ : يكاكلا لاقو

 يف امهئاوتسال نافصن امهنيب ءالولاو قتعملا تام مث اًريغصو ًاريبك نينبا كرتو تام اذإ قتعملا

 . مالسإلا خيش هركذ اذك « بسنلا ثيح نم تيملا ىلإ برقلا

 دالوألا نم ربكألا نأل « برقلا ربكلاب اودارأو :« يفاكلا » حرش يف يباجيبسألا لاقو

 مهلوقو « عطقألا حرش» يفو « هنع هب اونكف « هريغ نم بألا دوجو ىلإ برقآ هدوجو نوكي
 ناك نإو لاوحألا رشكأ يف نبالا نبا نم ربكأ نوكي نبالا نأ وهو داتعملا ىلع جرخ ربكل ءالولا

 مهربكأ ال ًابسن دالوألا برقأ دارملا «برغملا» يف لاقو . همع نم ربكأ نبالا نبا نوكي دق ةلاح يف

 ءاًتراو عدي ملو دزألا نم وأ ةعازخ نم لجر تام » : الڳ يبنلا ثيدح يف «قئافلا »يف لاقو . اتس

 دري ملو « لوألا دجلا ىلإ مهبرقأ وهو مهربكأ ىلإ هلام اوعفدا ىأ « ةعازخ ربكأ ىلإ هوعفدا: لاقف

 «اربكلل ءالولا» : لل هلوق ريسفت يأ « مهدنع هريسفتو «هيفاك »يف مكاحلا لاقو . نسلا ربك

 نبال هثاريمف قتعملا تام مث البا كرتو نينبالا دحأ تام مث نينبا كرتو تام مث دبع قتعأ لجر

 ربكلل ءالولا نأ يف سايقلا اذه ىلع ةبصع لك يف لوقلا كلذكو « هنبا نبا نود هبلصل قتعملا

 . تقولا كلذ مهنم

 نم قتعملا نبا نباو قتعملا نبا ينب ةسمحخ كرتو تام ولو :« يواحطلا » حرش يف لاقو

 . ةيوسلاب مهتبوصعو ةبصعلاب نوثري مهنأل « اسادسأ ثاريملاف رخآ
 ربكلل ءالولا : مهلوق : يأ :ش (- مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةدع نع يورملا وه ) :م

 - دوعسم نباو يلعو رمع مهنم) :م -مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم ةدودعم ةعامج نع يورم

 يبعشلا نع ثعشأ انأ نرواه نب ديزي انربخأ «هدنسم» يف يمرادلا ىور :ش ( -مهنع هللا يضر

 هاورو بأو مأب برقأ ناك ام ربكلاب نونعي :اولاق « ربكل ءالولا :اولاق مهنأ ديزو يلعو رمع نع

 بيرغ» باتك يف يطسقرسلا مزح نب مساقلا هاورو . دوعسم نبا هيف دازو رخآ قيرط نم
 ىلع نع ميهاربإ نع ةناوع وبأ انثثدح روصنم نب ديعس انثدح ىلع نب دمحم انربخأ«ثيدحلا

 سانلا دفت ال هانعمو لاق ءربكل ءالولا : نولوقياوناك مهن - هنع هللا يضر- هللا دبعو ديزو

 ربكأوهو فاكلا مضب ربكلل ءالولا بوقعي لاق رخآ عضوم يف لاقو . قتعملا توي موي قتعملاب
 . لجرلا دلو
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 برقأ يبلصلاو اولاق ام ىلع برقلا هانعمو «نيعمجأ مهريغو

 ديزو يردبلا دوعسم وبأو ديز نب ةماسأو رمع نب هللا دبع لثم :ش ( نیعمجأ مهريغو ) :م

 ءالولا نولعجي اوناك مهنأ تباث نب ديزو دوعسم نباو يلع نع يقهيبلا جرحخأ دقو ‹ تباث نبا

 نب ميهربإ نع روصنم نع يروثلا انربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع جرخآو «بصعلا نم ربكلل
 دبع نب ملاسو سواطو ءاطع لاق هبو « ربكلل ءالولا نولعجي اوناك تباث نب ديزو يلعو رمع

 ينعم يأ :ش ( هانعمو ):م مهريغو دوادو روث وبأو قاحسإو يبعشلاو نيريس نباو نسحلاو هللا

 ىلإ برقأ يبلصلا نبالا يأ :ش ( برقا يبلصلاو اولاق ام ىلع برقلا ) :م ربكلل ءالولا :هلوق

 . تيما
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 ةالاومبا ءالو يف لصف

 ( ةالاوملا ءالو يف لصف) :م

 عيمج يف لقنلل لباقريغ هنألو « ةالاوملا ءالو نم ىوقأ هنأل ةقاتعلا ءالو ىلع هرخأ انإ :ش

 عمجم ةقاتعلا ءالو نألو « لقعلا لبق هيف لقني نآ ىلوملل نإف « ةالاوملا ءالو فالخب « لاوحألا

 يتيانج يالوم تنأ :لوقي نأوهو « يواحطلا » حرش يف هركذ امف يعرشلا اهانعم امآو

 . هسفنل ىلعألا ثاريم طرش اذإالإ ىلعألا نم لفسألا ثري

 ءاش نإ ءاش نم يلاوي نأ هلو « ءالولا هل دقعنيال مالسإلا سفنبف لجر دي ىلع ملسأ نمو

 ملام هريغ ىلإ هتيالوب لوحتي نآ هلو هریغ عم یلاو ءاش نإو « هيدي ىلع ملسأ يذلا عم ىلاو

 . هريغ يلاوي نأ هل سيل كلذ دعبف « هنع لقعي

 ىلإ دلولا ءالو رجو هقتعم عم هؤالو تبثي هالوم هقتعأف عطقناف برحلا راد يف هوبأ ناك اذإف

 نم عم يلاوي نأ هل ناک هکردآ اذإف ‹ لالا تیبل هثاریمو لالا تیب یلع هتیانج رج طیقللاو « هسفن

 . ادحأ يلاوي نأ هل سيلو لالا تيبل هثاريمف لالا تيب هنع لقع اذإ الإ ءاش

 يل سيل بيرغ لجر ينإ هل لوقي نأ ءالولا : « يفاكلا » حرش يف مالسإلا خيش لاقو

 نإو ‹ يبئاون ينع لمحتو ينرصنتف كتلمج نم دعأ ىتح كتريشع يلإ مضف رصان الو ةريشع

 . اذهب ةالاوم دقع امهنيب دقعنيف هنم لبقيف كل یٹاریم ناک تم

 هريغل وأ هيدي ىلع ملسأ يذلل لوقيف لجر ىلع لجرلا ملسي نأ «ةريخذلا» يف ركذو

 ‹ رخآلا لبقو « كتلقاع ىلعو كيلع يلقعف تييح نإو « كل يثاريمف تم نإ ينأ ىلع كتيلاو
 . «يشاترمتلا عماج»و «ةريخذلا» يف هركذ « ةالاوملا دقع نودب مالسإلا درجمب هماكحأ تبثي الو

 . ةداعلا ليبس ىلع هركذ امنإو « دقعلا ةحصل طرشب سيل دي ىلع مالسأإلا (طوسبملا» يفو

 بهذم وها ذهو ‹ ةالاوملا دقع دقعي ملام مالسإلا درججب ءالولا تبثي ال : (ةيانعلا» ىفو

 دعس نب ثيللاو بيسملا نب ديعسو زيزعلا دبع نب رمع دنعو يروثلاو كلامو يبعشلاو انباحصأ
 يف يدنواجسلا رهاط وبأ نيدلا جارس هركذ اذك « لجر دي ىلع مالسإلا درجمب ءالولا تبشي

 . یهتنا ١ هضئارف حرش

 نع يورام الإ ملعلا لهأ رشكأ دنع ةالاوملا ءالو توبثل فاكب سيل هدي ىلع مالسإلا اذكو

 نب رمعو زيزعلا دبع نبرمعو قاحسإو ميهاربإ نع اًضيأ يورو . ةياور يف دمحأو ضفاورلا
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 دي ىلع ملسا وأ ینج اذإ هنع لقعیو هثری هنا یلع هالاوو لجر دی ىلع لجر ملسا اذإو : لاق

 . یلوملل هثاریمف هریغ هل ٹراو الو تام ناف الوم یلع هلقعو حیحص ءالولاف هالاوو هریغ

 حصي ال اذهلو « لالا تيب قح لاطبإ هيف نأل ؛ ءيشب سيل ةالاوملا :-هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 ‹ رخآ ٹراو قح يف

 ٩ ۲ شرب هالوم وهف لجر هیدی ىلع ملسا نم لاق :  ل هنأ دعس نب دشار یور ال باطخل ا

 . فيعض ثيدح اذه : انلق

 لقعيو هثري هنأ ىلع هالاوو لجر دي ىلع لجرلا ملسأ اذإو ) :م: يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 : طئارش ثالث هلو :ش ( هالوم ىلع هلقعو حیحص ءالولاف هالاوو هريغ دي ىلع ملسأ وأ ینج اذإ هنع

 ريغف هيلإ هريغ ةبسن امأو « هريغ ىلإ بسني ال نأب بسنلا لوهجم نوكي نأ : اهدحأ

 . عنام

 . هنع لقع دقو دحأ عم ةالاوم الو ةقاتع ءالو هل نوكي ال نأ: ةيناثلاو

 . ًابيرغ نوكي ال نأ : ةثلاغلاو

 فيكف «ةلطاب دبعلاو يبصلا ةالاوم نإف« هتيرحو ىلعألا لقع لقعلا طرش نم : ليق نإف

 نم دحاو لك يف اهيلإ جاتحملا ةماعلا طئارشلا يه ةروكذملا نأب : بيجأو . اًئالث طئارشلا لعج

 يذلا ريغ هل ثراو ال هنأ لاحلاو يلاوملا تام نإف يأ :ش (هريغ هل ثراو الو تام نإف ) :م

 . هالاو يذلا ىلوملا يأ :ش ( یلوملل هثاریمف ) :م هالاو

 يف ءيشب سيل ةالاوملا دقع يأ :ش ( ءيشب سيل ةالاوملا :- هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 لوق وهو - هللا امهمحر-دمحأو كلام لاق هبو « رابتعالا اذهب ريكذتلاو ثرإلاو قاقحتسالا قح

 نأل كلذو :ش ( لالا تيب قح لاطبإ ) :م ةالاوملا دقعب ثيروتلا يف يأ :ش ( هيف نأل ) :م يبعشلا

 مدع دنعو ءامهنم دحاو دجوي ملو « ثيدحلاب قتعلاب وأ صنلاب ةيجوزلاب وأ ةبارقلاب امإ ثرإللا
 عضو هب دصق اًفرصت ناکو ءلالا تيب قح لاطبإ ةالاوملا امهدقع يفو « لالا تيبل نوكي ثراولا

 دقع حصي ال انركذ ام لجألو يأ« :ش ( رخآ ثراو قح يف حصي ال اذهلو ) :م حصي الف عرشلا

 . مهمدع دنع ةثرولا ةلزنمب هنأل « لاملا تيب قح يف حصي ال اذكف « رخآ ثراو قح يف ةالاوملا

 ةمامآ يبآ نع زيزعلا دبع نب مساقلا نع يفدصلا ىيحي نب ةيواعم قيرط نم ( )٤/ ۱۸١ ينطقرادلا هاور (۱)

 . بذكلاب مهضعب هامر دق لب : كورتم هنآ يراخبلا نعدنسأ هنإف ريبزلا نب رفعجب هلعأو ))/ ٠١١(
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 « لاملا تيب قحل ثراو يصوملل نكي مل نإو « لاملا عيمجب ةيصولا هدنع حصي ال اذهلو
 : ءاسنلا ) ( مهبيصن مهونآف مكنايأ تدقع نيذلاول : ىلاعت هلوق انلو . ثلثلا يف حصيافنإو

 هالاوو رخآ لجر دی ىلع ملسا لجر نع اب هللا لوسر لئسو« ةالاوملا يف ةيآلاو « (٣ةيآلا

 « هتاممو هايحم هب سانلا قحأ وه » :لاقف

 نكي مل نإو لالا عيمجب ةيصولا هدنع حصي ال ) :م انركذ ال رخآ حيضوت :ش (اذهلو ) :م

 يف حصي اغنإو ) :م هقح لاطبإ هزيوجت يف هنأل هقح لجأل يأ :ش ( لالا تيب قحل ثراو يصوملل

 :م ( مهبيصن مهوتآف مكنايأ تدقع نيذلاو# :ىلاعت هلوق انلو ) :م . روهشملا صنلاب :ش (ثلثلا

 ةروس )€ هادي تمدق ام ءرملا رظني موي : ىلاعت هلوقك « متدقاع يأ :ش (۴۲ ةيآلا : ءاسنلاةروس)

 ىلع يرجت بوسكلا رثكأ نأل < اننايأ ىلإ دقعلا فاضأ هنأ الإ « هسفن يأ ٤٠١( ةيآلا : ابتلا

 لك ذخأي نأب ترج نيدقاعتملا ةداع نأب نيميلاب ةقفصلا دارملا لب « مسقلا هب دارملا سيلو ءديلا

 . اذهل ةقفص دقعلا يمسف دقاع اذإ رخآلا نيميب امهنم دحاو

 ندلاولا# :هلوق وهو «هيلع فوطعملا نم دارا نأل « ثاريملا نم يأ € مهبيصن مهوتآف# : هلوق

 فوطعملا وأ « هيلع فطعي ام دارملااذكف « ًاثرإ قاقحتسالا ةهج ىلع بيصنلا نايب € نوبرقألاو

 ةبصعلا دعب الإ ثري ال ىلوملا نأل ثيراوملا ةيآب بيصنلا اذه خسني ملو هيلع فوطعملا مكح يف

 . خسانت الو ضراعت امهنیب عقي الف محرلاو

 ملسأ لجر نع ي هللا لوسر لئسو ) :م انركذ امك ةالاوملا دقع يأ :ش (ةالاوملا يف ةيآلاو ) :م

 ةعبرألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( «هتامتو هايحم هب سانلا قحأ وه» : لاقف هالاوو رخآ لجر دي ىلع

 : لاق زيزعلا دبع نب ورمع نب زيزعلا دبع نع ةزمح نب ىبحي نع هاور دواد وبأف « ضئارفلا يف

 يرادلا ميت نع بيؤذ نبا ةصيبق نع زيزعلا دبع نب رمع نع ثدحي بهوم نب هللا دبع تعمس
 ىلوأ وه » : لاق . نيملسملا نم لجر دي ىلع ملسي لجرلا يف ةنسلا ام هيي هللا لوسر اي : لاق

 . 7« هتامو هايحمب سالا

 تعمس : لاق زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع قيرط نم (۲۹۱۸) ٩ ضئارفلا » يف دواد وبآ هاور : فیعض (۱)

 يذمرتلا هجرخأو هركذف يرادلا ميت نع بيؤذ نب ةصيبق نع زيزعلا دبع نب رمع ثدحي بهوم نب هللا دبع
 ‹ زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع نع مهلك عيكوو ريغ نباو ةمامآ يبآ قيرط نم ۲۲٠١( ) ضئارفلا » يف
 دواد يبأ دانسإ يف تركذ امك هاورو «ةزمح نب ىرحي مهفلاخ دقو يرادلا ميمت نع بهوم نب هللا دبع نع

 . عيكو نع يه يتلا يذمرتلا :قيرط نم )۲۷٥۲( ةجام نبا هجرخآو

 نباو « يرادلا ميت نع بهوم نبا نع رمع نب زيزعلا دبع هيوري امنإ تباثب اندنع سيل ثيدح اذه : يعفاشلا لاق

 . اندنع تبثي ال اذه لثمو ملعن اميف ميت يقل اندنع فورعب سيل بهوم

 =هنيب مهضعب لخدأو « يراخبلا هفعضو ميت نم بهوم نبا عامسب هيف ةاورلا ضعب حرص دقو : يقهيبلا لاقو
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 نب هللا دبع نع زيزعلا دبع نع مهتثالث عيكوو « ىنثم نباو « ةماسأ يبأ نع يذمرتلاو

 ميت نع «بهوم نب هللا دبع نع « قاحسإ نبا نع يئاسنلاو . هركذف يرادلا ميت نع بهوم
 ميت نع « بهوم نب هللادبع نع «ورمع نب زيزعلا دبع نع « عيكو نع « ةجام نباو . هوحن
 . هوحن

 وبأ انثدح نايفس نب بوقعي قيرط نم هركذ ثيح ثيدحلا اذه: يقهيبلا لاق :تلق نإف
 : لاق مث . هرخآ ىلإ . . . ميت تعمس بهوم نب هللا دبع نع ورمع نب زيزعلا دبع انثدح ميعن
 بوقعي قيرط نم هجرخآ مث . هقحل الو ميت نم عمسي مل بهوم نبا ؛ًأطخ اذه : بوقعي لاق

 نب ةصيبق نعو « بهوم نبا نع زيزعلا دبع نع ةزمح نب ىيحي نع فسوي نب هللا دبع نع
 ىلإ هيف ةصيبق ركذ عم ثيدحلا داعف : لاق مث . ةروكذملا دواد يبأ قيرط نم مث ميت نع بيؤذ

 ‹ اًميمت يقل هملعن الو « اندنع فورعملاب سيل بهوم نبا : لاق يعفاشلا نأ ركذ مث لاسرإلا

 . ًالصتم هملعأ الو لوهجم هنآ لبق نم كدنع الو « اندنع تبثي ال اذه لثمو

 ‹ ملسم طرش ىلع حيحص : لاق مث ميت نع بهوم نبا قيرط نم مكاحلا هجرخأ :تلق

 ةہيش يبأ نبا جرخأو . ةصيبق ثيدح ميت نع دهاشمو « روهشم ةعمز نب بهوم نب هللا دبعو

 ةياورك ميمت نم بهوم نبا عامسب هيف حرصو « زيزعلا دبع نع عيكو نع «هفنصم» يف ثيدحلا
 احرص ناليلج ناتق ناذهف ‹ كلذك ةبيش يبأ نبا نع «هننس» يف ةجام نبا هجرخآو ميعن يبأ

 امهنيب فسوي يبآو ‹ ماشهو « دلاخ نب ديزي لخدأو < ميت نم بهوم نبا عامسب امهتياور يف

 نإو « اهنودبو < ةطساوب هنم عمس هنأ ىلع لمح عيكوو ميعن وبأ ركذ امك رمألا ناك نإف

 هتنعنعف « كش الب ميت نامز كردأ ةقث ةصيبق وه ةطساولاف هقحل الو هنم عمسي مل هنأ تبث

 .لاسرإلا ىلإ هركذ عم ثيدحلا داعف ‹ يقهيبلا لوق ىنعم ام يردأ الف «لاصتالا ىلع ةلومحم

 هلع یورو ‹ نيطسلف ءاضق زيزعلا دبع نب رمع هالو بهوم نبا : «لامكلا» بحاص لاقو

 نب رمعو « ةليمج يبأ نب كلملا دبعو « هللا دبع نب ديزي هنباو ‹يرهزلاو « رمع نب زيزعلا دبع

 . رجاهم

 نبا نع ةقث وهو رمع نب زيزعلا دبع انثدح ميعن وبأ انثدح : نايفس نب بوقعي لاقو

 . فيعض ًاًضيأ وهو ةصيبق ميت نيبو
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 ثيح ىلإ هفرصيف هقح هلام نألو « نيتاه نيتلاحلا يف ثرإلاو لقعلا ىلإ ريشي اذهو

 . قحتسم هنأ ال قحتسملا مدع ةرورض لالا تيب ىلإ فرصلاوءاشي

 ىلع كلذ لدف هطخب هباتك يف يفريصلا ركذ اذكو اًميت تعمس : لاق « ةقث وهو ينادمهلا بهوم

 هنأل نسحلا نبا دمحم بطاخي يعفاشلا نأ رهاظلا مث ءًالاح الو اًئيع ال لوهجمب سيل هنآ

 نارضي ال لاصتالا مدعو « ةلاهحلا نأ مهبهذم نم فرع دقو هباحصأو وه ةلأسملا هذه يف فلاخللا

 لثمو : يعفاشلا لوقي فيكف « هب اجتحم مهدنع اًتباث ثيدحلا ناكل كلذ هلاوملس ولف « ثيدحلا

 . كدنع الو اندنع تبي ال اذه

 دبع ةياور نإ : لاقو « ثيدحلا اذه لبنح نب دمحأ فعض دقف : يباطخلا لاق :تلق نإف

 وهو « رمع نبا زيزعلا دبع ريغ هوري مل : رذنملا نبا لاقو « ناقتإلاو ظفحلا نم سيل زيزعلا

 . هيف هتیاور تبرطضا دقو ‹ ظفحلا نم سیل خیش

 وبآ لاقو « اريثك ىور ةقث : نيعم نبا لاقو . نيحيحصلا لاجر نم اذه زيزعلا دبع :تلق

 طقس انركذ اجو « هيف فالح ال ةقث : رامع نبا لاقو « ةقث : ميعن لاقو . هب سأبال : ةعرز

 اذه ةلعو : هباتك يف لاق ثيح «اًضيأ ناطقلا نباو « يباطخلاو « يقهيبلاك نيضرتعملا ضارتعا

 كل رهظف هلاح كل انيب دقو «هلاح فرعيأل هنإف « بهوم نب هللا دبع لاحب لهجلا ثيدحلا

 . هضارتعا طوقس

 : ضئارفلا باتك يف لاق ثيح اًقيلعت حيحصلا يف ثيدحلا اذه ركذ يراخبلا نأ ىرت الأ

 . هتامعو هايحم هب سانلا ىلوأ وه : لاق ‹يرادلا ميت نع ركذيو هيدي ىلع ملسأ اذإ باب

 ‹ثيدحلا لصأ ىلع لدت هترابعف « هفعضب مزجي مل ثيح ربخلا اذه ةحص يف اوفلتخا دقو

 وه ىنعملاو «توملاو ةايحخلا ىنعمب نايميم ناردصم هتامعو هايحم : هلوق . نآلا اهانيب دقف هتحص امأو

 . اًئرإ تامملا ةلاح يفو ءًالقع ةايحلا ةلاح يف هب قحأ

 ىلإ يأ :ش ( نيتاه نيتلاحلا يف ثرإلاو لقعلا ىلإ ريشي ) :م ثيدحلا اذه يأ :ش (اذهو ) :م

 نألو يأ :ش ( ءاشي ثيح ىلإ هفرصيف هقح هلام نألو ) :م تامملا دعب ثرإلاو ةايحلا ةلاح هنع لقعلا

 . هيلع رجح الو ءاش ةهج يأ ىلإ هفرصي هقح يلاوملا لام

 هيف نأ يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش ( قحتسملا مدع ةرورض لاملا تيب ىلإ فرصلاو ) :م

 يأ :ش ( هنآ ال ) :م قحتسملا مدع ةرورضل لام لا تيب ىلإ فرصلا ينعي «لاملا تيب تح لاطبإ

 نم مهفيف « قتعأ نمل ءالولا» : لاق ب يبنلا نأ لاقي ال سانلا لامل :ش (قحتسم ) :م لاملا تيب

 ءيشلا صيصخت نأل كلذ ملسنال : لوقنانأل «هل قتعم ال هنأل ؛لطاب ةالاوملا ءالو نأ كلذ

 . هادع ام يفن ىلع لدی ال رکذب
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 ؛ ماحرألا يوذ نم امهريغ وأ ةلاخ وأ ةمع تناك نإو ءهنم ىلوأ وهف ثارو هل ناك نإو : لاق

 امك لقعلاو ثرإلا طرش نم دب الو ‹ ثراو محرلا وذو امهريغ مزلي الف امهدقع ةالوملا نأل

 نأل ؛ برعلا نم ىلوملا نوكي ال نأ هطرش نمو ‹ طرشلاب وهو مازتلالاب هنأل باتكلا يف ركذ

 . ةالاوملا نع ىنغأف لئابقلاب مهرصانت

 ىلوا وهف ثراو ) :م هریغ ىلاو يذلا يآ :ش ( هل ناك نإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةالاوملا نأل ؛ ماحرألا يوذ نم امهريغ وأ « ةلاخ وأ « ةمع تناك نإو ) :م هالاو يذلا نم يآ :ش ( هم

 يف راصو ءءاشي نم ىلإ هفرصيف هقح صلاح هنأل ثلثلا يف حصي نأ يغبني : ليق نإف

 . ةيصولا ىنعم

 . عامجإلاب كلذك الو ‹ نبالاو « بألا ىلع مدقل ةيصولا قتيرطب ناك ول هنأب : بيجأ

 تلقع تييح نإ ينأ ىلع كتيلاو : لوقي نأب كلذو :ش ( لقعلاو ثرإلا طرش نم دبالو ) :م

 ( باتكلا يف ركذ امك ) :م كتثرو تم نإو ‹ ینتترو تم نإو ‹ كنع تلقع تييح نإو « ينع

 يآ :ش (مازتلالاب ) :م لقعلاو ثرإلا نم دحاو لحم نأل يآ :ش ( هنأل ) :م يرودقلا يأ :ش

 طرشلاب نوكي يأ :ش ( طرشلاب ) :م مازتلالا يأ :ش (وهو ):م هنودب حصي الف « مازلإلاب نوكي

 نم ىلوملا نوكي ال نأ ) :م هتححص طرش نمو يأ « ةالاوملا دقع طرش نمو يآ :ش ( هطرش نمو ) :م

 يأ :ش ( لئابقلاب ) :م برعلا رصانت يأ :ش ( مهرصانت نأل ) :م لفسألا ىلوملا هب دارأ :ش (برعلا

 نوكل :ش (ةالاوملا نع ىنغأف ) :م لئابقلا ىلإ مهتبسنب نورصانتي مهنأل ؛ رئاشعلاو براقألاب
 . خسفلا هقحلي ال هنأل ؛ ةالاوملا ةرصن نم دكآ لئابقلاب رصانتلا

 بجو یتح ‹ درف لك يفأل ةلمحلا يف ربتعت اغنإو «محرلا عارف هيف ةمكحلا نإف «ءاربتسالا

 . ةريغص ةمأ يرتشملا وأ « ةأرما نم ىرتشا نميف ءاربتسالا

 . ةمكح ال ةلع رصانتلا :تلق

 . دجوي ال دقو ‹« دجوي دق رصانتلاو ‹ دوجوم ءيش ةلعلا نإ :تلق نإن

 ىتح « لقعلا طورشلا ةلمج نمو « كلذ ماقم رهاظلا ببسلا انمقأ : تلق . ةلع هنإ :تلق

 لهآ نم سيلو « ةرصنلا لهأ نم سيل يبصلا نأل ؛ حصي ال هالاو يبص دي ىلع ملسأول

 مازتلا دقع هنأل ؛ىلوملا نذإب نوكي نأ الإ ز جي ملاًدبع لجر ىلاو ولاذكو . اًصضيأ مازتلالا

 نأل حصي هيصو و هيبأ نذإب اًيبص ىلاو ولو . هدیس نذإب الإ هسفنب هکلب ال دبعلاو ةرصنلاب
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 ‹ ةيصولا ةلزنمب مزال ريغ دقع هنأل هنع لقعي ملام هريغ ىلإ هئالوب هنع لقتني نأ ىلومللو : لاق

 رخآلا نم رضحمب نوكي نأ اذه يف طرتشي هنأالإ «موزللا مدعل هئالو نع أربتي نأ ىلعألل اذكو

 «ادصق ليكو لا لزع يف امك

 . طوسبملا» يف اذك « عيبلاك هئالو دقع حصي هيلو نذإب دوقعلا يف ةربتعم لقعي ناك اذإ هترابع

 ‹دبع هنأل حصيال : ةياور يفو « هالومل هؤالو نوكيو « حصي ةياور يف ناتياور بتاكملا يفو
 . (طيحملا» ىف اذك

 :ش ( هنع لقعي مل ام هريغ ىلإ هئالوب هنع لقتني نأ یلومللو ) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 ىلوملا نع يأ « هنع هالاو يذلا لقعي ملام هريغ ىلإ هالاو يذلا نم لاقتنالا لفسألا ىلومللو يأ

 عوجرلا هل ذئنيحف :ش ( ةيصولا ةلزنمب مزال ريغ دقع ) :م ةالاوملا دقع نأل يأ :ش ( هنأل ) :م لفسألا

 ( موزللا مدعل هئالو نع أربتي نأ ) :م ىلعألا ىلوملل اذكو يأ :ش ( ىلعألا اذكو ) :م ةيصولا يف امك

 ملام هنع لوحتي نأ هلف الجر ىلاو لجر : «هيفاك» يف مكاحلا لاقو . مزال دقع هنأ انركذ امل :ش

 اذإف هنع لقعي ملام هئالو نم آرہتی نآ لجرلل كلذكو ‹ هترضحب هضقنی نأ هلو « هنع لقعی

 كلذ نوكيف «رخآ لفسألا يلاوي نأ الإ ضقتني مل هبحاص نم رضحم ريغب ءالولا امهدحأ ضقن

 ‹ هريغ ىلإ لوحتي نأ ردقيال هنع لقع اذإف : «ةفحتلا» يفو . هبحاص رضحبي مل نإو اًضقن

 . ضقنلا ىلع اقفتا اذإ الإ امزال دقعلا راصو

 لاقتنا يف يأ ةعيرشلا جات لاقو . ةالاوملا دقع خسف يف يأ :ش ( اذه يف طرشي هنأ الإ ) :م

 دارملا :ش ( رخآلا نم رضحمب نوكي نأ ) :م لفسألا ءالولا نع ىلعألا ؤربتو « هريغ ىلإ ءالولا

 :ش ( ادصق ليكولا لزع يف امك ) :م اًيفاك ناك روضح الب ملعلا دجو اذإ ىتح ملعلا رضحلل اب
 ريصيف ليكو هنأ باسح ىلع فرصني هنإف « رورغلا ىلإ يدؤي هنأل ملعلاب الإ حصي مل ثيح
 ىلعألا ريصيل ىلعألا نم رضحم ريخغب ةالاوملا دقع لفسألا خسف ىتم انهاهاذك « اتماض

 ريغب خسف اذإ ىلعألا كلذكو «نمضيف فرصيف هثراو هنآ نظيف لفسألا توي امر هنأل ؛ارورغم

 هالوم ىلع هديبع لقع نأ باسح ىلع هديبع قتعي هب ملعي ملاذإ لفسألا نأل ؛ لفسألا ةرضح

 . امهملع طرتشيف هيلع بجي مل

 . ًدصق هلوقب دق مل :تلق نإق

 اتمض ملعلا نودب خسفني ءالولا دقع اذكف ءاتمض زوجي هملع " دب ليكولا لزع نأل :تلق

 هيلع قوقحلا عوجر دنع نامضلا ببسب ليكولا ررضتي ادصق ليكولا لزع يف لاقي ال « ادصقال

 وهانهاه طارتشالا ببس لوقنانأل ؛ دحأ ررضتي ملانه اهو « لكوملا لام نم دقن ناك اذإ

 رخأآلا ىلع خسفلا مازلإ امهدحأ درفت يفو امهنيب دقعلا نإف « ررضلا عفد وهو « كانه ببسلا
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 لزعلا ةلزنمب يمكح خسف هنأل ؛ لوألا نم رضحم ريغب هريغ عم لفسألا دقع اذإ ام فالخب

 هب قلعت هنأل هريغ ىلإ هئالوب لوحتي نأ هل نکی مل هنع لقع اذإو : لاق . ةلاكولا يف يمكحلا

 لوحتي ال اذكو « ةبهلا يف ضوعلاك هلان ضوع ةلزنمب هنألو « يضاقلا هب ىضق هنآلو ريغلا قح

 امھنم دحاو لکل نکی مل ہدلو نع لقع اذإ اذکو ہدلو

 لجرلا دقع لعج هيف نأل ؛ ةلاحم ال ررض هب ملع ريغ نم رخآلا ىلع ءيش مازلإو « هملع نودب
 . هملع نودب هلعف لاطبإ هيفو « دقع الك غلابلا

 ثيح ىلعألا ىلوملا نم يأ :ش ( لوألا نم رضحم ريغب هريغ عم لفسألا دقع اذإ ام فالخب ) :م

 دقعلا ضاقتنا نأل :ش ( يمكح خسف ) :م هريغ عم لفسألا دقع نأل يأ :ش ( هنأل ) :م اذه زوجي

 :ش (ةلاكولا يف يمكحلا لزعلا ةلزنمب ) :م راصف يناثلا عم دقعلا ةحص ةرورض لوألا قح يف

 . انرکذ امک زوجي ثیح

 ؟ لوألا دقعلا خسف هبجوم يناثلا عم دقعلا ةحص لعجي اذا : ليق نإف

 ‹ هريغ نم هتوبث روصتي ال ناسنإ نم اتباث ماد ام بسنلاو « بسنلاك ءالولا نأب :بيجأ

 . لوألا دقعلا نالطب يناثلا عم دقعلا ةحص ةرورض نم نأ انفرعف « ءالولا كلذكف

 ىلوملا نع لقع اذإ ىلعألا ىلوملا يأ :ش ( هنع لقع اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) م
 ( ريغلا قح هب قلعت ) :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ هريغ ىلإ هئالوب لوحتي نأ هل نكي مل ) :م لفسألا

 . ًالوأ هالاو يذلا ىلوملا وهو ريغلا قح ةيالوب قلعت يأ :ش

 يلولا يضاقلا ىلع ةيانجلا بجومب ىضق نأشلا نألو يأ :ش ( يضاقلا هب ىضق هنألو ) :م

 نإو « ءيشلا كلذ هريرقتب ءاضق ءيشلا بجو ءاضقلا نألو ؛ ءالولا هب دكأتف « هنع لقع يذلا

 . خسفني الف لكلا دنع دفنف « هيف ادهتجم ناك نأ دعب هيلع عمجملا ةلزنب راص كلذك ناك

 ىلوملا لام ضوع ةلزنمب راص هنع ىلوملا لقع نألو « يأ :ش ( هلان ضوع ةلزنمب هنألو ) :م

 عوج رلا هل قبي مل ةبه نع بهاولل ضوع اذإ هل بوهوملا نإف :ش ( ةبهلا يف ضوعلاك ) :م لفسألا
 نأ هدلول نكي ملدلو لفسألا ىلوملل ناك اذإ يأ :ش ( هدلو لوحتي ال اذكو ) :م اذه كلذكف

 . هيبأ نع دقعلا لمحي وهو هنبا ءالو يف هل تبث قح قلعتل ىلعألا ىلوملا ريغ ىلإ لوحتي

 ةيانحلا لقعب دكأت بألا ءالو نأل ؛ هريغ ىلإ ربكلا دعب دلولا لوحتي ال : ؛طوسبملا» يفو

 اذإ كلذ هدلول سيل اذكف « لقع امدعب لوحتي نأ بألل سيل امكف «لصألا دكأتب عبتلا دكأف

 ءهنع ىلعألا ىلوملا نع لقع اذإ لوحتي نآ زوجي ال امك يأ :ش ( هدلو نع لقع اذإ اذكو ) :م . ربك

 م دلولاو دلاولا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لكل نكي مل ) :م هدلو لقع اذإ لوحتلا هل زوجي ال اذكف
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 هنأل ادحأ يلاوي نأ ةقاتعلا ىلومل سيلو : لاق . دحاو صخشك ءالولا قح يف مهنأل لوحتي نأ

 . ىندألا رهظي ال هئاقب عمو مزال

 ‹«ىلعألا ىلوملا نأل يآ :ش ( ءالولا قح يف امهنأل ) :م هريغ ىلإ لوحتلا يأ :ش ( لوحتي نأ )

 اذكف لوحتلا دلاولل زوجي ال امكف « اًمكح :ش (دحاو صخشك ) :م هدلوو لفسألا ىلوملاو

 .هدلول

 نأل يأ :ش ( مزال هنأل ؛ ادحأ يلاوي نأ ةقاتعلا ىلومل سيلو ) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 هتوبث دعب ضقنلا لمتحيال وهو قتعلا هببس نأل ؛ ضقنلا لمتحبي ال مزال ةقاتعلا ءالو

 ءاقب عم يأ :ش ( هئاقب عمو ) :م ىندآ ةالاوملا نأل ؛ ةالاوملا دقع ديفي الف لطبي ملاذإو «بسنلاك

 اناك اذإ ةالاوملاو ةقاتعلا ءالو نأ ىرت الأ « ةالاوملا دقع : يآ :ش (ىندألا رهظي ال) :م ةقاتعلا ءالو

 ةقاتعلا ءالو دوجو عم هل مكح ال هنآ ىلع لدف « ثرإلا يف ةقاتعلا ءالو مدقت نيصخش

 ‹ اعبتاهئالو يف دلولا لخدي هوبأ فرعي ال دلو تدلوف الجر ةأرما تلاو ولو : دئاوف

 يبأ دنع اعبت اهئالو يف دلولا لخدي هوبأ فرعي ال لفط اهدي يفو نالف ةالوم اهنأ ترقأ نإ اذكو

 ةالاوم وهو زاج اًيمذ وأ ملسم يمذ ىلاو : «طيحملا» يفو . امهيف امهل اًفالخ نيتروصلا يف ةفينح
 ال ليقو حصي ليق ءاوفلتخاو . باتكلا يف هركذي مل حصي له هالارو ىلوم دي ىلع ملسأ ولو
 يهو تلاو نإاذكو بألا ىلومل دلولا ءالوف رخآ تلاو ةأرما نم هل دلو مثًّألجر ىلاو . حصي

 . باوصلاب ملعأ هللاو «همأ موقل دلولا ءالوف ىلبح يهو تقتعأ اذإ ام فالخب «ىلبح
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 هارک! باتک

 هاركإلا نأل ؛ اصل وأ ناك اًناطلس هب دعوت ام عاقيإ ىلع ردقي نمم لصح اذإ همكح تبثي هاركإلا

 ققحتي اغنإ اذهو « هتيلهآ ءاقب عم هرايتخا هب دسفي وأ هاضر هب يفتنيف هريغب ءرملا هلعفي لعفل مسا

 ‹ هب دعوت ام قيقحت هركملا فاخ اذإ

 ( هارکإلا باتک ) :م

 لاح رييغت ةالاوملا نإف ‹ رييغتلا ىلع امهنم لك لامتشال ءالولا باتك بيقع هركذ اغإ :ش

 نم هركملا لاح ريغي هاركإلاو « هلح ىلإ هتوم دعب لفسألا ىلوملا لام لكأ ةمرح نع ىلعألا ىلومل
 مضلاو حتفلاب هركلاو . ديري الو ههركي رمأ ىلع هلمح اذإ ههركأ ردصم وهو لحلا ىلإ ةمرحلا
 هاضر هب يفتنيف ريغب ءرملا هلعفي لعفل مسا هاركإلا نأل هلوقب فنصملا هركذ ام عرشلا يفو « مسا

 لحملا يف ثدحيف هركملا نم دجوي لعف وه :«حاضيإلا» يفو « هتيلهأ ءاقب عم هرايتخا هب دسفي وأ
 هريغ رداقلا ديدهت نع ةرابع وه «يفاولا» يفو . هنم بلط يذلا لعفلا ىلإ ًاعوفدم هب ريصي ىنعم

 . ءاضرلا هب يفتني ثيحب رمأ ىلع هركيو هدده ام ىلع

 اناطلس ) :م هفوخ يأ :ش ( هب دعوت ام عاقيإ ىلع ردقي نمم لصح اذإ همكح تبشي هارکإلا ) :م
 هركملا ناك اذإ الإ فاخي ال هب دعوت ام قيقحت هركملا فوخ ىلع فقوتي هققحت نأل :ش ( اصل وأ ناک

 هلعفي لعفل مسا هاركإلا نأل ) :م ةردقلا قيقحت دنع هريغو ناطلسلا نيب قرف الو « كلذ ىلع ارداق

 ال اميف يأ :ش ( هرايتخا هب دسفي وأ ) :م عيبلاك ةلآ ريصي اميف يأ :ش ( هاضر هب يفتنيف هريغب ءرملا

 يف وأ « عطقلا وأ لتقلاب نوكي نأب الماك هاركإلا نوكي نأب كلذو « فالتإلاك هل ةلآ ريصي

 . ءاضرلا

 رايتخالا هب دسفيف ةايحلا بح ىلع يوتحي ناسنإلا ذإ ءاحيإلا ققحتل رايتخالا دسفيو
 ةصخرلا تبثيال رفكلا ةملك ءارجإ ىلع ديقلاو سبحلاب هاركإلا نإف « ماكحألا يف ةتوافملا رهظيو

 نع طقسي ال هاركإلا نأ ىلإ ةراشإ هذه :ش ( هتيلهأ ءاقب عم ) :م اهتبشي عطقلا وأ لتقلاب هاركإلاو

 . ةيقاب يهو ةيلهألاب باطخلا هركملا

 يآ «هتيلهأ ءاقب عم : ةعيرشلا جات لاق . اًبطاخم هركملا ناك تبثت انه ةيلهألا تناك اذإو
 . ةيلهألا عني ال رايتخالا داسف نأل « باقعلاو باوثلل

 فاخ اذإ ققحتي اغنإ ) :م هرخآ ىلإ هاركإلا نأل هلوق نم هركذام ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م

 . لوهجملا ةغيص ىلع ءايلا مضب :ش ( هب دعوت ام قيقحت هركملا
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 - ةفينح وبأ هلاق يذلاو ‹ ةردقلا ققحت دنع نايس هريغو ناطلسلاو رداقلا نم نوكي انإ كلذو

 نودب ققحتت ال ةردقلاو هل ةعنملا نأ ال ‹ ناطلسلا نم الإ ققحتي ال هاركإللا نأ :- هللا همحر

 هنمز يف ةردقلا نكت ملو « ناهربو ةجح فالتخا ال نامزو رصع فالتخا اذه اولاق دقف «ةعنملا

 هاركإلا ققحتل هركملا ةردق طرتشت امك مث  هلهأو نامزلا ريغت كلذ دعب مث « ناطلسلل الإ

 ًالومحم هب ریصیل هلعفی هنآ هنظ ىلع بلغی ناب كلذو « هب ددهی ام عوقو هرکملا فوخ طرتشی
 ىلع وآ ةعلس ءارش ىلع وأ هلام عيب ىلع لجرلا هركأ اذإو : لاق . لعفلا نم هيلإ يعد ام ىلع

 نم نوكياغنإ ):م طئارشلا نم انركذ ام ىلع :ش (كلذو) :م هب دعوت ام خسنلا ضعب يفو

 يس ةينشتوه و نالثم يأ نيسلا رسكب نايس :ش ( ةردقلا ققحت دنع نايس هريغو ناطلسلاو رداقلا
 نآ ال ‹ ناطلسلا نم الإ ققحتي ال هاركإلا نأ : - هللا همحر -ةفينح وبأ هلاق يذلاو ) :م ءاوس عمجلاو

 ينعي «هتريشعو هلهأ عني ينعي «ةعنمو زع يف نالف لاقي « نونلا كيرحشتب :ش (هل ةعنملا

 . مهرصنيو مهطوحي

 يهو «ةعنملاب الإ اكلم نوكي ال كلم ا ليقاذكو « نونلا نكست دقو : تيكسلا نبا نعو

 نم نوعني ةعنم هل ينعي « عنام عمج ةعنملا نوكت نأ زوجيو . ةالصلل ءوضولاك كلملل طرش

 . ءوسلاب هديري نم وأ هفلاخي

 نودب ققحتي ال طورشملاو ةردقلل طرش ةعنملا نأ ال :ش (ةعنملا نودب ققحتت ال ةردقلاو ) :م

 يف هداز رهاوخ هققح اذكو «هيبحاصو ةفينح ىبأ نيب فالخلا ققح تيأر امك اذهو « طرشلا

 . ةفينح يبأ عم فسوي يب لوق (هرصتخم)» يف يواحطلا ركذو« هطوسبم)»

 (اولاق دقف) :م ةياورلا رهاظ يف دمحم عم فسوي يبأ لوقو : «هحرش يف »يباجيبسألا لاقو

 فالتخا) :م وه خسنلا ضعب يف و . ةفينح وبأ هيلإ بهذ يذلا يأ :ش (اذه ) :م خياشملا يأ :ش

 الإ هنمز يف ةردقلا نكت ملو ) :مةردقلا مكحلا طانم نأل . :ش ( ناهربو ةجح فالتخا ال نامزو رصع

 ٠ هنم رش هدعب يذلاو الإ نامز يتأي ال » : ةَ هلوقل :ش ( هلهأو نامزلا ريغت كلذ دعب مث « ناطلسلل

 م ءارلا رسكب :ش ( هركملا ةردق طرتشي امك مث) :م . ارارشأ هلهأ نوكيًارش نامزلا ناك اذإف

 م ددهي يذلاب يأ :ش ( هب ددهي ام عوقو ) :م ءارلا حتفب :ش ( هركملا فوخ طرتشي هاركإلا ققحتل)

 يأ :ش ( هنأ هنظ ىلع بلغي ناب ) :م هب ددهي ام عوقو هركملا فوخ هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( كلذو)
 حتفلاب هركم لا ريصيل يأ :ش ( هب ريصيل) :م هب ددهي ام لعفي يأ :ش ( هلعفي) :م ءارلا رسكب هركللا

 هدده يذلا :ش ( لعفلا نم هيلإ يعد ام ىلع ) :م ارطضم يأ :ش ( لومحم ) :مهنظ ىلع بلغي ام

 . هن

 ىلع وأ ةعلس ءارش ىلع وأ هلام عيب ىلع لجرلا هركأ اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
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 سبحلاب وأ ديدشلا برضلاب وأ لتقلاب كلذ ىلع هركأف هراد رجؤي وأ فلأب لجرل رقي نأ

 نم نأل ؛ عيبملاب عجرو هخسف ءاش نإو « عيبلا ىضمآ ءاش نإ رايخلاب وهف ىرتشا وأ عابف

 4 مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ : ىلاعت هللا لاق . يضارتلا دوقعلا هذه ةحص طرش

 «(۲۹ : ءاسنلا)

 ءارشلاو عيبلا نم ركذ ام ىلع يأ :ش ( كلذ ىلع هركأف هراد رجؤب وأ فلأب لجرل رقي نأ

 مکح ناف ‹ ديدملا سبحل ا هب دارأ :ش (سبحلاب وأ ديدشلا برضلاب وأ لتقلاب ) :م ةراج الاورارقإلاو

 ءاش نإ رايخلاب وهف ) :م هاركإلا لاز مث رجأ وأ رقأ وأ :ش ( یرتشا وأ عابف ) :م ءيجيس مويب سبح ا

 ءارشلاو عيبلا يآ :ش ( دوقعلا هذه ةحص طرش نم نأل « عييلاب عجرو هخسف ءاش نإو عيبلا ىضمأ

 ةروس ) :م (مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ: ىلاعت هللا لاق٬ يضارتلا ) :م ةراجإلاو رارقإلاو

 . ((۲۹ : ءاسنلا

 4 عيبا هللا لحأو# : هلوق قلطم نكلو ءاضرلا نودب ةمرحلا تتبثأ نإو ةيآلا : تلق نإف :ش

 . يضارتلا نودب زاوحلا بجوي

 هنالو ‹«ةقيقحلا قافو ىلع عرشلا درو لصألاو « يضارتلاب لاملا ةلدابم ةغل عيبلا : تلق

 . اضرلا نودب ضحم صروصخم

 دنع مدعلا يضتقيال امأ دوجولا دنع دوجولا يضتقي هنأو طرشلا ةلزنمب اذه : تلق نإف

 . ۲١( ةيآلا : ءاسنلا ةروس ) € تانمؤملا مكتايتف نمل ىلاعت هلوق يف امك «مدعلا

 ىقبيف « يضارتلاب ةراجتلا هنم ىنثتساو ( لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكاأت ال ةيآلا لوأ : تلق

 فالخب هنم ىنثتسملا نوكي يضارتلا ةفصب ناك امل ىنشتسملا نأ هحضوي مالكلا ردص يف هريغ

 ًاليك يأ « ءاوسب ءاوس الإ ماعطلاب ماعطلا اوعيبت ال» : يب هلوقك اذهو « هركملا وهو يضارتلا
 هنأک « راصف« اًضي ليكملا عيب هنم ىنثتسملا نأ ملع ليكلا عم زئاجلا عيبلا ىنثتسا املف « ليكب

 ءاضرلا نوكيف ضارت نع نوكت ىتح « ًاهرك ةلطابلا ةراجتلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال لاق

 . عيبلا لصأ هب مدعني ال نكلو ًاطرش

 ةروس) « لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال : هلوقب ًالطاب عيبلا نوكي نأ يغبني : تلق نإف

 ٠٠(« ةيَالا : ءاسنلا

 بصغلاو ةنايخلاو ةقرسلا وحن نم ةعيرشلا هحبت مل اب يأ لطابلاب هلوق نم دارملا :تلق

 . ابرلا دوقعو رامقلاو

 ركذلاب ةراجتلا صخو «ضارت نع ةرداص ةراجت يأ « ةراجتلا ةفص ضارت نع :هلوقو
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 وأ موي سبح وأ طوس برضب هركأ اذإ ام فالخب « دسفيف ءاضرلا مدعي ءايشألا هذهب هاركإلاو

 بحاص لجرلا ناك اذإ الإ « هاركإلا هب ققحتي الف« ةداعلا ىلإ رظنلاب هب يلابي أل هنأل ؛ موی دیق

 اضرلا تاوفل هب رضتسي هنأ ملعي بصنم

 عيبلا لاح يف هيلع اودقاعت اب نيعيابتملا ىضر يضارتلاو < اهب قلعتياهرثكأ قزرلا بابسأ نأل

 نعامهقرفت يعفاشلا دنعو - هللا همحر- ةفينح يبأ بهذم وهو « لوبقلاو باجيإلا تقو
 ۰ . نييضارتم دقعلا سلجم

 هذه يأ :ش ( دسفتف ءاضرلا مدعي ) :م هتاوخأو عيبلاب ينعي :ش ( ءايشألا هذهب هاركإلاو ) :م

 (طوس برضب هركأ اذإ ام فالخب ) :م « طورشملا ءافتنا مزلتسي طرشلا ءافتنا نأل . ةروكذملا دوقعلا

 ءارشلا وأ عيبلا ىلع هركأ اذإ ام فالخب ءاضرلا مدعي ءايشألا هذهب هاركإلاو هلوقب لصتي اذه :ش

 م اًهاركإ نوكيال ثيح :ش ( موي ديق وأ موي سبح وأ ) :م طوس برضب ةراجإلا وأ رارقإلا وأ

 :ش ( ةداعلا ىلإ رظنلاب ) :م « ءايشألا هذه لثم ىلإ تفتلي ال يآ « ماللا حتفب :ش ( هب يلابي ال هنأل)

 برضاذكو « هيلع لقي نأ ريغ نم رايتخالاب نيموي وأ ًاموي لزنملا يف ميقي دق لجرلا نإف
 . ريغصلا هب بديو هب بيعي ردقلا اذه نأل « طوس

 ءيجي ام هاركإ وه يذلا سبح او « ديقماب اًهبشم يشي مث هلجر يف ديقلا لعجب ناسنإلار
 ىريام ردق ىلع كلذو « ديدشلا ملألا هنم دجوي ام هاركإلا وه يذلا برضلاو نيبلا مامتغالا هنم

 . سانلا لاوحأ فالتخاب فلتخي كلذ نأل « كلذ هيلإ عفر اذإ مكاحلا

 . هاركإلا هب ققحتي الف كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( هاركإلا هب ققحتي الف ) :م

 بحاص ) :م موي ديق وأ موي سبح وأ طوس برضب هركأ يذلا :ش ( لجرلا ناك اذإ الإ ) :م

 . لصألا ةغللا يفوهو « داصلا رسكيو ميلا حتفب :ش ( بصنم

 هوحنو دحاو طوس برضب يأ :ش ( هب رضتسی هنأ ملعی ) :م هاج اذ نوکی نأ انه اه هب دارأو

 كلذو اهاركإ كلذ نوكي ذئنيحف « ديدشلا برضلاب سانلا طاسوأ نم دحاو ررضتيامك

 لجر وهو هب دعوت ول ىتح « هقح يف هاركإ سبحلاو ديقلا قلطم نإف ‹ دلبلا ميظعو يضاقلاك
 . اهارکإ كلذ ناك هيجو

 ةياور يف - هللا امهمحر- دمحأو كلامو نييعفاشلا ضعب لاق هبو

 متشلاو برضلاو هاركإ ديعولاو ديقلا : حيرش نعو « هاركإب سيل ديعولا : ةياور يف لاقو
 يف سانلا فارشأ نم دحاو نذأ تدشول : خياشملا ضعب لاق ىتح « سانلا لاوحأ فالتخاب

 دوجول هاركإلا تبث ءاضرلا تاف اذإف :ش ( ءاضرلا تاوفل ) :م ًاهركم نوكي ناطلسلا سلجم

۲ 



 بذكي هنأ لمتحب هاركإلا دنعو « بذكلا ةبنج ىلع هيف قدصلا ةبنج حجرتل ةجح رارقإلا اذكو
 ال - هللا همحر- رفز دنعو «اندنع كلما هب تبثي اهركم ملسو اهركم عاب اذإ مث « ةرضملا عفدل

 ديفي ال ةزاجإلا لبق فوقوملاو زاج < زاجأ ول هنأ ىرت الأ . ةزاجإلا ىلع فوقوم عيب هنأل تبثي
 ‹ يضارتلا وهو هطرش دقفل داسفلا و هلحم ىلإ اًناضم هلهأ نم ردص عيبلا نكر نأ انلو كلم

 ةدسفملا طورشلا رئاسك راصف

 .ةلعلا

 ءاضرلا مدعب ءايشألا هذهب هاركإلاو هلوق ىلع فطعاذه :ش ( ةجح رارقإلااذكو ) :م

 يف ةجح راص اغنإ رارقإلا نأل كلذو « ءايشألا هذهب هاركإلاب دسفي اًصضيأ رارقإلاو يأ «دسفيف
 نيب رئاد هسفن يف رارقإلا نأ دارأ :ش ( بذكلا ةبنج ىلع هيف قدصلا ةبتج حجرتل ) :م هاركإلا ريغ

 نأ رهاظلا ذإ ءلاحلا ةلالدب ةيعاوطلا لاح قدصلا حجرتي نكلو « رايتخا هنأل بذكلاو قدصلا

 .هسفن ىلع بذكي ال ناسنإلا

 نوکی الف هيلع ناک ام راهظإل ءارشلاو :ش ( ةرضملا عفدل بذكي هنأ لمتحي هاركإلا دنعو ) :م

 يف امك رارقإ وهف رقأف اًموي سبحيو اًطوس برضي نأب رارقإلا ىلع هركأ اذإام فالخب « ةجح
 . انركذ امك بصنم بحاص هركملا ناك اذإ عيبلا

 يأ : ڈ ( اندنع كلملا هب تبثي اهركم ) :م هنوك لاح عيبملا يأ :ش ( ملسو اًهركم عاب اذإ مث ) :م

 كلملا يأ :ش ( تبثي ال -هللا همحر -رفز دنعو ) :م ةثالثلا انباحصأ دنع دسافلا كلملا هاركإلإب تبي

 يآ :ش ( زاجأ ول ) :م ءارلا حتفب هركملا يأ :ش ( هنأ ىرت الأ « ةزاجإلا ىلع فوقوم عيب هنأل ) :م

 عيبلاك زاجأ ولو . زوجي ال ةثالثلادنع :ش ( كلملا ديفي ال ةزاجإلا لبق فوقوملاو زاج ) :م عيبلا

 . ًالطاب لب ًافوقوم نوكي ال مهدنع نأ الإ ةثالثلا دنع اذكو « راينلا طرشب

 نم ردص لوبقلاو باجيإلا نأل :ش ( هلحم ىلإ اًفاضم هلهأ نم ردص عيبلا نكر نأ الو ) :م

 هطرش دقفل ) :م عيبلا داسف يآ :ش ( داسفلاو ) :م لاما وهو هلحم فداصو لقاعلا غلابلا كلاما

 داسف يف طرشلا ءافتنا ريثأتو (ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ : ىلاعت هللا لاق :ش ( يضارتلاوهو

 .ابرلا باب يف ةاواسملا ءافتناك ريغ ال دقعلا

 نأل ةدسفملا طورشلاب هقحلأ اإ :ش ( ةدسغملا طورشلا رئاسك ) :م هاركإلا يأ :ش ( راض ) :م
 . هاركإلا نع عيبلا ولخ اذكف عيبلا ةحص طرش اهنع عيبلا والخ

 هب ههبشلف كلاملا ةزاجإ ىلع فقوتي هنإ ثيح نم فوقوملا عيبلا هبشي هركملا عيب نأ ملعاف

 مدعناو كلاما نم هرودص ثيح نم دسافلا عيبلا هبشيو ءاش تقو يأ يف زاجأ اذإًازئاج دوعي

 فوقولا هبش انرهظأ ول ذإ اذكه انلمع امنإو « ضبقلا دعب كلملا ديفيف « ءاضرلاوهو زاوحلا طرش

 را



 زاج ‹ هضقن نكمي ال اًقرصت هيف فرصت وأ هقتعأو هضبق ول ىتح « ضبقلا دنع كلملا تبشيف

 هاركإللا وهو < دسفملا عفتري كلاما ةزاجإيو < ةدسافلا تاعايبلا رئاس ىف امك ةميقلا همزلیو

 هب عطقني ال هنآ الإ زوجیف ‹ اضرلا مدعو

 عيبلاةلرنب ناك ول لاقي ال «نيهبشلاب لمعلا لمعيف لمع رخآلا ةهبشل ىقبي ال كلملا مدع يف

 مل هنأو داسفلا طوقسل ذافنلا نأل « ةدسافلا عويبلا يفامك ةزاجإلاب زاوجلا ىلإ داع ال دسافلا

 . دقعلاب

 تہشيف طرشلا دجو ام انهو « ةدئافلا نع طرشلا فالتخال ةمث كلم لا تبشي ال اغإ : تلق

 . كلما

 كلاما نم اهرودص ثيح نم هيف نحن يذلا عيبلاك هنأو كلملا ديفيال لزاهلا عيب : تلق نإف

 . كلملا تبثي ال نأ يغبنيف « ءاضرلا مدع عم

 تبثي عيب ىلع هركأ دق هركملا انه امأ « يرتشملل كلملا توبثل ًاراتخم نوكي ال لزاهلا : تلق

 ال كلذل ًاراتخم نكي مل ولذإ يرتشملل كلم ا توبث رايتخا ىلع لدي كلذ ىلع همادقإف « كلا

 . هيلع وه هركأ امي یتآ

 وأ هقتعأو ) :م حتفلاب هركملا نم يرتشملا يأ :ش ( هضبق ول ىتح ضبقلا دنع كلملا تبثيف ) :م

 همزلیو زاج ) :م دالیتسالاو ریبدتلاک :ش ( هضقن نم ال اًقرصت ) :م عيبملا يف يأ :ش ( هيف فرصت

 . عيبملا ةميق همزلتو يرتشملا فرصت زاج يآ :ش (ةميقلا

 هركملا نمض ءاش نإ رايخل اب كلاملا : «ةريخذلا» ىفو . ةميقل قلا همزلت ةبهلا يف مكحلا اذكو

 . هل بوهوملاو يرتشملا نمض ءاش نإو « هل بوهوملا وأ يرتشملا ىلإ هملس موي هتميق

 فرصتلاو ضبقلا دعب ةميقلا اهيف مزلي ثيح :ش ( ةدسافلا تاعايبلا رئاس يف امك ) :م

 ةدسافلا تاعايبلا رئاسک ناک ول : لاقي امع باوج اذه :ش ( دسفملا عقتري كلالا ةزاجإبو ) :ممزاللا

 . نهلةزاجإلاب ًازئاج داعامل

 :ش (زوجیف رف ءاضرلا مدعو هاركإلا وهو ) :م دسفملا عفتري كلاما ةزاجإب نأ: باوجلاريرقتو

 رئاس يف امك هلوق نم ءانثتسا :ش (هنأ الإ ) :م قاب اهيف دسفملا نأل ةدسافلا تاعايبلا رئاس فالخب

 (هب عطقني ال) :م نأشلل هنآ يفريمضلا . دسافلا عيبلاو هاركإلا نيب قرفلل هركذ « هدسافلا تاعايبلا

 .هاركإلا ببسب يأ :ش

4 



 تاعايبلا رئاس فالخب « كلذب عئابلا ضري ملو يديألا هتلوادت نإو عئابلا دادرتسا قح

 . هتجاحل مدقم هقحو دبعلا قح يناثلا عيبلاب قلعت دقو ‹ عرشلا قحل اهيف داسفلا نأل « ةدسافلا

 : -هنع هللا يضر- لاق . يناثلا قحل لوألا تح لطبي الف « ءاوس امهو دبعلا قحل درلا انهه امأ

 ؛ هريغ نم يرتشملا عيب ضقني ىتح هركملا عيبك هلعجي ادساف اًعيب داتعملا زئاجلا عيبلا لعج نمو

 مهنمو ‹ ءاضرلا تاوفل داسفلا نأل

 نكي ًامزال ًافرصت هيف يرتشملا فرصتي ملام :ش ( يديألا هتلوادت نإو عئابلا دادرتسا قح ):م

 . كلذب ضري مل حئابلا نأ لاخاو يأ :ش ( كلذب عئابلا ضري ملو ) :م هضقن

 يديألا هتلوادت اذإ دادرتسالا قح اهيف عطقني ثيح :ش ( ةدسافلا تاعايبلا رئاس فالخب ) :م

 ‹ دبعلا قح يناثلا عيبلاب قلعت دقو ) :م هنع هاهن ام ىلع مدقأ هنأل :ش ( عرشلا قحل اهيف داسفلا نأل ) :م

 قحل درلا) م هاركإلا ةلأسم يف يأ :ش ( انهه امأ ) :م عرشلا بحاص ىنعو :ش ( هتجاخ مدقم هقحو

 .ثلاثلاو يناثلا عيبلا دعب قاب هنأو ¢ هرکملاوهو :ش ( دبعلا

 الف ) :م قحلا يف نايس رخآل هعاب يذلا هنم يرتشملاو هركملا عئابلا يأ :ش ( ءاوس امهو ) :م

 هلم يرتشملا وهو يناثلا قح لجأل يأ :ش ( يناثلا قحل ) :م هركم ا عئابلا وهو :ش (لوألا قح لطبي

 .ارج ملهو عبارلاو ثلاثلا يف مكحلا اذكو « رخآل هعاب يذلا

 ام انهاهو « ةدسافلا تاعايبلا يفو . لوألا ئابلا طيلستب لصح عيبلا : «ةريخذلا» يفو

 . ديج قرف اذهو هركملا طيلستب لصح

 اعيب داتعملا زئاجلا عيبلا لعج نمو) :م : ةيادهلا بحاص يأ :ش (-هنع هللا يضر -لاق ) :م
 اذه تعب : يرتشملل عئابلا لوقي نأ هتروصو < ءافولا عيب هب دارأو :ش ( هرکملا عیبک هلعجی ًادساف

 نأ هتروص : ةعيرشلا جات لاقو . يل وهف نيدلا تيضق ىتم ينأ ىلع نيدلا نم يلع كلاب كنم

 نيعلا عفدت نمشلا كيلإ تعفد ول ينأ ىلع اذكب نيعلا اذه كنم تعب : يرتشملل عئابلا لوقي

 .يلإ
 هلوقف «يل وهف نيدلا تيضق ىتم ينأ ىلع نيدلا نم كلاب اذه كنم تعب : لوقت وأ

 اعيب: هلوقو . اهتلص هرخآ ىلإ. . . عيبلا لعج : هلوقو ‹ طرشلا ىلعم نمضتت ةلصوم« نمو»

 مهو نم هلوقل ربخ هنأ ىلع عفرلا لحم يف هلعجي :هلوقو . عيبلا لعج لوقلا ناث لوعفم ًادساف

 داسفلا نأل ‹ هريغ نم يرتشملا عيب ضقني ىتح ) :م هركملا عيبك عيبلا اذه اولعج مهنإف ىراخب خياشم

 . هيلع هركملا عيب يف امك :ش ( ءاضرلا تاوفل

 يضاقلاو يدنقرمسلا عاجش وبأ دنسلا مامإلا يضاقلاك خياشملا نمو يأ :ش ( مهنمو ) :م
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 - دنقرمس خياشمو . لزاهلاب ارابتعا ًالطاب هلعج نم مهنمو « نيدقاعتملا دصقل اًتھر هلعج نم

 هيلإ ةجاحلل داتعملا وه ام ىلع ماكحألا ضعبل اديفم ؟رئاج اعيب هولعج - هللا مهمحر

 نم ) :م مهريغو ةزمحو ءاطع مالسإلا خيشو ‹ يديرتاملا نسحلا مامإلا يضاقلاو « يدعسلا يلع

 .روكذملا عيبلا يأ :ش ( هلعج

 نيح ىلإ ىدؤملا نمشلاب اًسوبحم عيبلا نوكي نأ ادصق امهنأل :ش ( نيدقاعتملا دصقل اهر ) :م

 ةربعلاو نهرلا امهضرغ نكل اعيب ايمس نإو امهنأل « ىنعم اًنهر ناكف « يرتشملا ىلإ نمشلا در
 نم لكأ امك نماض وهو هكلام نذإب الإ عافتنالا هل قلطيالو نهترملا هكليي الف يناعملاو دصاقملل

 يف هيلع نامضالو « نيدلاب ءافو ناك اذإ هدي يف كالهب طقاس نيدلاو هنيع نم كلهتساو ةرمث

 . نهرلا نيب هنيبو اندنع قرف ال هنيد ىضق اذإ هدادرتسا عئابللو هعنص ريغب كله اذإ ةدايزلا

 ظفلب املكت امھنأل :ش ( لزاهلاب رابتعا ًالطاب هلعج نم ) :م خياشملا نمو يأ :ش ( مهنمو ) :م

 زجي مل امهدحأ زاجأ ولو . هبحاص اضر ريغب خسفي نأ امهنم لكل ناكف امهدصق سيلو عيبلا

 رايخك ناکف همکحل راتخم الو ضار ريغ هنکل بہسلا ةرشابب ضار ًاضيأ لزاهلاو هبحاص ىلع

 . كلملل بجوم ريغ دساف دقعلاف ادبؤم طرشلا

 : يفسنلا نيدلا مجن مامإلا لاق :ش ( ازئاج اًعيب هولعج -هللا مهمحر -دنقرمس خياشمو) :م

 ‹ عيبلا ظفلب اظفلت امهنأل فلسلا ضعب هيلع ناكو اًعيب هتحص ىلع نامزلا اذه يف انخياشم قفتا

 ‹ دقعلا حص اهعماج امدعب اهقلطي نأ دصقب ةأرما جوزت نمك دوصقملا نود ظوفلملل ةربعلاو

 . ينشورتسألل لوصفلا يف اذك « ةعتم نكي مل ينعي

 ىرج يذلا دقعلا نأ حيحصلاو :نيدلا ريهظ مامإلاو «ناخ يضاق ىواتف» يفركذو
 دسف عيبلا يف خسفلا طرش اركذ اناك نإ رظني مث « اتهر نوكي ال عيبلا ظفلب ناك نإ امهنيب

 كلذكف « مزال ريغ عيب نع ةرابع عيبلا اذه امهدنعو . زاج عيبلاب اظفلتو اركذي مل نإو « عيبلا

 . دساف يأ

 ءافولا مزليو عيبلازاج داعيملا هجو ىلع طرشلا ركذ مث طر ريغ نم عيبلا ركذ نإو

 ضعبل اديفم) :م سانلا ةجاحل اًمزال دايعملا اذه لعجيف ةمزال نوكت دق ديعاوملا نأل «داعيملاب

 اذه فنصملا راتخاو . هرخآ نم ةبهلاو عيبملا وهو « ضعبلا نود هب عافتنالا وه :ش ( ماكحألا

 ةجاحل يأ :ش ( هيلإ ةجاحلل داتعملا وه ام ىلع ) :م داتعملا زئاجلا عيبلا هلوقب هيلإ راشأو ‹ لوقلا

 دري نأ ىلإ هنوزيجي الف « هجولا اذهب عيبلا موزل نومهفي ال مهفرع يف مهنأل « ‹ مهيلإ سانلا

 اذهلف « درلا نع م الر فا عاما یا یبا درب یرتشلا يشير يرل ىلا نا اما

 . عيبملادر نم دهاع اب ىفو هنأل ءافولا عيب
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 ‹ فوقوملا عيبلا يف امك ةزاجإلا ليلد هنأل عيبلا زاجأ دقف اًعوط نمثلا ضبق ناك نإف : لاق

 ام فالخب « ةزاجإلا ليلد هنأل ٠ عفدلا ىلع ال عيبلا ىلع هاركإلا ناك نأب اعئاط ملس اذإ اذكو

 هركملا دوصقم نأل ًالطاب نوكي ثيح عفدو بهوف عفدلا ركذي ملو ةبهلا ىلع هركأ اذإ
 لصألا وه ام ىلع دقعلاب عيبلا يفو « عفدلاب ةبهلا يف كلذو ‹ ظفللا درجم ال قاقحتسالا

 سیلف اهرکم هضبق نإو : لاق . عیبلا نود ةبهلا ىلع هاركإلا يف عفدلا لخدف

 :ش (اعوط نمثلا ) :م هركم ا عئابلا يأ :ش ( ضبق ناک ناق ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ضبقاذإ :ش ( فوقوملا عيبلا يف امك ةزاجإلا ليلد هنأل« عيبلا زاجأ دقف ) :م ًاعئاط هنوك لاح يأ

 .ةزاجإلا ماقم موقت ةلالدو ةزاجإ ناك نمثلا كلاما

 هنوك لاح عيبملا هركملا يرتشملا ملس اذإ ةزاجإ نوكت اذكو يأ :ش ( اعئاط ملس اذإ اذكو ) :م

 عيبملا عفد ءءأ ٠ش ( عفدلا ىلع ال ) :م دقعلا سفن ىلع يأ :ش ( عيبلا ىلع هاركإلا ناك ناب ) :م اًعئاط

 ةزاجإلا ليلد هنأل ) :م عيبلازاج اعئاط عفدف عيبملا عفد نود عيبلا ىلع هركأ اذإ ينعي عئابلا ىلإ

 م هل بوهوملا ىلإ ةبوهوملا نيعلا يأ :ش ( عفدو بهوف عفدلا ركذي ملو ةبهلا ىلع هركأ اذإ ام فالخب

 ةحيحصلا ةبهلاك ضبقلا دعب كلم لا بج وي ادساف دقعلا نوكي ثيح يأ :ش (ًالطاب نوكي ثيح )

 هفرصت دعب هيف فرصت نإف« ضبقلاب كلملا عوقو عني ال ببسلا داسفإ نأ انلصأ نأ ىلع ءانب

 لوألاو «هاركإلادوصقم خسنلا ضعب يفو « ءارلا رسكب :ش ( هركملا دوصقم نأل ) :م

 نأ هريرقت ةجهلا ىلع هاركإلاو عويبلا ىلع هاركإلا يتلأسم نيب قرفلا ىلإ ةراشإ هذهو «حصأ
 درجمال ) :م هركملا هب ررضتيل قاقحتسالا هب قلعتي ام يأ :ش ( قاقحتسالا) :م هركملا دوصقم

 يفو عفدلاب ةبهلا يف ) :م قاقحتسالا ىلإ ةراشإ :ش ( كلذو ) :م دقعلا ةروص ال ينعي :ش ( ظفللا

 هل بوهوملا ىلإ عفدلاب ةبهلا يف نوكي اغإ قاقحتساللا هب قلعتي ام نأ هريرقت :ش ( دقعلاب عيبلا

 تبشي نأ عيبلا يف لصألا ينعي :ش ( لصألا وه ام ىلع ) :م ضبق ريغ نم نوكي ال ىنعم

 . عفدلا عقوف كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( عفدلا لخدف ) :م ضبق ريغ نم قاقحتسالا

 ىلإ اًرظن عفدلا ىلع اًهاركإ ةبهلا ىلع هاركإلا ناك ينعي :ش ( ةبهلا ىلع هاركإلا يف ) :م

 ( عيبلا نود ) :م هب ررضتيل كلل ا ةلزإو قاقحتسالا هب قللعتي ءيش ىلع هلمح وهو هركملا دوصقم

 رايتخا ىلع عفدلا نوكيف « ضابقإلا يأ عفدلا ىلع اهازكإ عيبملا ىلع هاركإلا نوكي ال ثيح :ش

 . ةزاج إلا ىلع لديف هنم

 سيلف ) :م ًاهركم هنوك لاح نمثلا يرتشملا ضبق نأب يأ :ش ( اهركم هضبق نإو :لاق ) :م
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 يرتشملا دي يف عيبملا كله نإو : لاق . دقعلا داسفل هدي يف اًمئاق ناك نإ هدر هيلعو ةزاجإب كلذ

 ‹دساف دقع مكحب هيلع نومضم هنأل هركم عئابلاو هانعم ‹ عئابلل هتميق نمض هركم ريغ وهو
 ىلإ عئابلا لام عفد هنأكف ‹ فالتإلا ىلإ عجري اميف هل ةلآ هنأل ءاش نإ هركملا نمضي نأ هركمللو

 يرتشملا ىلع عجر هركملا نمض ولف « بصاغلا بصاغو بصاغلاك ءاش امهيآ نمضيف يرتشملا
 ‹ دوقعلا هتخسانت ول هئارش دعب ناک ءارش لک فن يرتشملا نمض نإو ‹ عئابلا ماقم همايقل ةميقلاب

 داسفل هدي يف اًمئاق ناک نإ ) :م نمثلا در يأ :ش ( هدر ) :م هركملا ىلع يأ :ش ( هيلعو ةزاجإب كلذ

 ناك نإو . هضبق ىلع اهركم ناك هنأل « كلذك هنأل هركملا دنع ةنامأ نمشلا نوكيف :ش ( دقعلا

 . ةنامأ كله هنأل هيلع ءيش الف اكلاه

 هضبق هنأ :ش ( عئابلل هتميق نمض هركم ريغ وهو يرتسشملا دي يف عيبملا كله نإو :لاق ) :م

 «هركم ريغ وهو يرتشملا دي يف عيبملا كله نإو يرودقلا لوق ىنعم يأ :ش (هاتعم) :م كلمعلل

 ءاضرلا مدعل :ش ( دساف دقع مكحب هيلع نومضم هنأل هركم عئابلاو ) :م هركم ريغ هنآ لاح او يأ

 . ةميقلاب نومضم وهف كلذك امو

 :ش ( هنأل ءاش نإ ) :م ءارلا رسکب :ش ( هركملا نمضي نأ ) :م ءارلا حتفب :ش ( هرکمللو ) :م

 نم هل ةلآ حلصي مل نإو :ش ( فالتإلا ىلإ عجري اميف ) :م هركملل يأ :ش ( هل ةلآ) :م هركملا يأ

 لام عفد ) :م هركملا نأكف يآ :ش ( هنأکف ) م حصيال ريغلا ناسلب ملكتلا نأل « مالك هنإ ثيح

 م حتفلاب هركملا يأ :ش ( نمضيف ) :مءارلا حتفب هركما عئابلا هب دارأ يأ :ش ( يرتشملا ىلإ عئابلا

 . ءاش امهيأ نيمضت يف لاملا ريختي ثيح :ش ( بصاغلا بصاغو بصاغلاك ءاش امهيأ)

 يرتشملا ىلع عجر ) :م رسكلاب هركملا حتفلاب هركملا نمض ولف يأ :ش ( هرکملا نمض ولف ) :م

 يأ :ش ( عئابلا ماقم همايقل ) :م ضوبقملا ةميقب يرتشملا ىلع رسكلاب هركملا عجر يأ :ش ( ةميقلاب

 . نامضلا ببس تقو نم نماضلل اكلم ريصي نومضملا نأل نامضلا ءادأب عئابلا ماقم هركملا مايقل

 م لوألا دعب ناكرتشم يأ « حتفلاب هركم ا نمض نإو ينعي :ش ( يرتشملا نمض نإو ) :م

 ةروص يف ينعي : يزارتألا لاقو ‹ هتلوانت يأ :ش (دوقعلا هتخسانت ول هئارش دعب ناک ءارش لک ذفن)

 نمض مث رخآ نم كلذو كلذ نم اذه عاب نأب دوقعلا تخسانتو يديألا تلوادت اذإ بصخلا

 كلم عاب هنأ نيعتف نامزلاب كلم هنأل يناثلا ءارش دعب ءارش لك ذفن الشم ينالا يرتشملا كلاملا

 ال نامضلا تقو ىلإ كلملا دانسإ نأل « يناثلا ءارشلا لبق ءارشلاب ناكام ذفني الو هسفن

 ‹ ةزاجإلا ىلع ةفوقوم دوقعلا نأل ‹ لكلا ذفني دوقعلا ضعب زاج اذإ هركملا عئابلا فالخب «ريغ

 . لكلا زاج تدجو املف

 «هئارش دعب ناك ءارش لك ذفن يرتشملا عئابلا نمضو يديألا هتلوادت اذإ : ةعيرشلا جات لاق
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 ‹ هضبق تقو ىلإ دانتسالا نأل « هلبق ناك ام ذفني الو هکلم عاب هنآ رهظف نامضلاب هکلم هنأل

 وهو هقح طقسأ هنأل « هدعب امو هلبق ام زوجي ثيح اهنم ادقع هركملا كلام لا زاجأ اذإ ام فالخب

 . ملعأ هللاو ‹ زاوجلا ىلإ لكلا داعف عناملا

 لك ذفني نيرتشملا ءالؤه نم رخآ ايرتشم هنمض ول كلذكو هسفن كلم عاب ذغنيح يرتشملا نأل

 دقو نيرتشملا دحأ نمض نإف :«يفاكلا »يفو . هئارش لبق ناك ام نود هئارش دعب ناک ءارش

 ءارش لبق يأ < هلبق ناک ام ذفنی الو هئارش دعب ءارش لک ذفن هتلوادت يأ « دوقعلا هتخسانت

 . نامضلا لبق وأ يرتشملا

 م هسفن كلم يأ :ش ( هکلم عاب هنآ رهظف نامضلاب هکلم ) :م يرتشملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 ( هضبق تقو ىلإ دانتسالا نأل ) :م نامضلا لبق وأ يرتشملا ءارش لبق يأ :ش ( هلبق ناك ام ذفني الو)

 . طقف هضبق تقو ىلإ كلم ا توبث دانتسا يأ :ش

 ۾ يديألا اهتخسانت يتلا دوقعلا نم يأ :ش ( اهنم ادقع هركملا كلاما زاجأ اذإ ام فالخب ) :م

 هنيمضت نيب قرفلا ام لاقي امع باوج :ش ( هقح طقسأ ) :م هنأل :ش ( هدعبامو هلبق ام زوجي ثیح)

 هريدقتو ‹كلانه عمجلا معو هدعب ناك ام ىلع انه اه ذافنلا رصتقا ثيح اهنم ادقع ةزاجإو اًيرتشم

 لكلا داعف « عناملا ) :م وه هقح يأ :ش ( وهو ) :م ةزاجإلا ةروص يف ينعي . هقح طقسأ كلاما نأ

 دوقعلا هتخسانت يتح يرتشملا عابف عيفش اهلو ًاراد ىرتشا هريظن :ش ( ملعأ هللاو « زاوجلا ىلإ

 زاجأ مث دوقعلا تخسانت ىتح عاب نهارلا اذكو لكلا زوجي هنإف اهنم ادحاو عيفشلا زاجأو

 زاجأو عويبلا تخسانتو عاب اذإ يلوضفلا فالخب « لكلا زوجي هنإف دوقعلا نم ًادحاو نهترملا

 دحاو لك عاب انهو « هريغ كلم مهنم دحاو لك عاب نأل « هنيعب هزاجأ ام زوجي اذهلو « كلاما

 . هکلم

 ذفن عويبلا نم اعيب زاجأ اذإ هنإف « هنم بوصغملا ةزاجإو هركم ا ةزاجإ نيب قرفلا ام : ليق نإف

 ىلع فقوت عويبلا هذه نم عيب لكب هكلم ليزي ال بصغلا نأب :بيجأ . ةصاحخ هزاجأام

 الف عيبلا كلذ مكحب يرتشملا نم نيعلل اكيلمت عويبلا دحأ هتزاجإ نوكيف هكلم هتفداصمل هتباجإ

 فقوت اغإو « هكلم فداص ءارش لك نم عيبلاب هكلم ذفن هركملا نم يرتشملا امأو « هاوس ام ذفني

 لوألا عيبلا هتزاجإ نيب لاحلا قرتفيال اذه يفو دادرتسالا يف هركملا مكح طوقس ىلع هذوفن

 اهنم ًادقع هتزاجإب اهلك عويبلا ذفنأ اذهلف ‹ رخآلاو
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 لحي مل ديق وأ برضب وأ سبحب كلذ ىلع هركأف رمخلا برشي وأ هتيملا لكأي نأ ىلع هركأ نإو
 هعسو كلذ ىلع فاخ اذإف ‹ هئاضعأ نم وضع ىلع وأ « هسفن ىلع هنم فاخی ام هرکی نآ الإ هل

 حابي اغإ تامرحملا هذه لوانت نأل ؛ ريزنغلا محلو مدلا اذه ىلع اذكو « هيلع هركأ ام ىلع مدقي نأ

 اهءارو اميف مرحملا مايقل ةصمخللا ةلاح يف امك ةرورضلا دنع

 ( لصف) :م

 يف عقاولا هاركإلا مكح نايب يف عرش دابعلا قوقح يف عقاولا هاركإلا مكح ركذامل :ش

 . هتجاحل مدقم دبعلا قح نأل لوألا مدقو « هللا قوقح

 :ش ( ديق وأ برضب وأ سبحب كلذ ىلع هركأف رمخلا برشي وأ ةتيملا لكأي نأ ىلع هركأ نإو ) :م
 :ش ( هل لحي مل ) :م وضع فلت وأ سفن فلت هنم فاخي ال يذلا فيفخلا برضلا برضلاب دارأ

 ربكأ يف وضع وأ سفن فلت هنم فاخي ال برض لك : طوسبملا »يفو . كلذ ىلع مادقإلا يأ

 . ةقيقحلا ماقم ماقي يأرلا بلاغ نأل لحي ال يأرلا

 مل اهنم نيعبرأ نم لقآب ددهت ول ىتح « نيعبرأ دحلا ىندأ ركذ يف ءاملعلا ضعب لاق دقو

 هجو ىلع ماقي ريزعتلاو « ريزعتلا قيرطب عورشم كلذ نود ام نأل « كلذ ىلع مادقإلا لحي
 . اًقلتم ال ارجاز نوکی

 ةفلتخم سانلا لاوحأو « انه ريدقتلا يف صن الو نوكيال يأرلاب رادقملا صن لوقن انكلو

 هنأ هيأر بلاغ عقو نإف . هيأر بلاغ ىلإ هركملا عوجر ىوس قيرط الف « مهندب لاوحأ يف

 وأ طوس برضبددهولو . !ةريخذلا» يف لوألاو « مادقإلا هل لحي اوضع وأ هلاسفن فلتم

 . كريكاذم ىلع وأ كنيع ىلع كنبرضأل لوقي نأ الإ ربتعي ال وهف نيطوس

 نأ هعسو كلذ ىلع فاخ اذإف « هئاضعأ نم وضع ىلع وأ هسفن ىلع هنم فاخي اب هركي نأ الإ ) :م

 ( ريزنخلا محلو مدلا ) :م ركذ ام ىلع مكحلااذكو يآ :ش ( اذه ىلع اذكو « هيلع هركأ ام ىلع مدقي

 هسفن ىلع فاخ اذإ الإ مادقإلا لحي ال ريرنخلا محل لكأو مدلا برش ىلع هركأ اذإ ينعي :ش

 :ش ( ةصمخلملا ةلاح يف امك ةرورضلا دنع حابي امنإ تامرحملا اذه لوانت نأل ) :م هئاضعأ نم وضعوأ

 ‹ :۱٠۹( ماعنألا) ةروس ( متررطضا ام الإ هلوقب ممرحتلا نم ةرورضلا ةلاح ىنشتسا ىلاعت هنإف

 ( اهءارو اميف مرحملا مايقل) :م هاركإلاب ققحشي «(۳ : ةدئاملا) 4 ةصمخم يف رطضا نمف # : لاقو

 .ةرورضلا ءارو اميف يأ :ش



 برضلاب كلذ ىلع فيخ ول ىتح ‹«وضعلا ىلع وأ سفنلا ىلع فاخ اذإ الإ ةرورض الو

 یتح ربص نإف « هب دعوت ام ىلع ربصی نأ هعسی الو كلذ هل حابي كلذ هنظ ىلع بلغو ديدشلا
 امک مثأيف هسفن كالهإ ىلع هريغل اًتواعم عانتمالاب ناك حيبأ ال هنأل ؛ مثآ وهف لكأي ملو هب اوعقوأ

 ةمئاق ةمرحلا ذإ «ةصخر هنأل مثأي ال هنأ : - هللا همحر- فسوي يبأ نعو . ةصمخللا ةلاح يف

 الف اينثلا دعب لصاحلاب ملكت وهو صنلاب ىنثتسم رارطضالا ةلاح : انلق . ةيزعلاب اذخآ ناكف

 ؛ ةلاحلا هذه يف ةحابإلاب ملع اذإ مثأي اإ هنأ الإ ‹ ةصخر ال ةحابإ ناكف « مرحم

 برضلاب كلذ ىلع فيخ ول ىتح ‹« وضمعلا ىلع وأ سفنلا ىلع فاخ اذإ الإ ةرورضالو ) :م
 نإف ‹ هب دعوت ام ىلع ربصي نأ هعسي الو كلذ هل حابب هنظ ىلع بلغو ) :م فلتلا يأ :ش ( ديدشلا

 رهاظ يف يأ :ش ( مثآ وهف لكاأي ملو ) :م هوضع اوفلتأ وأ هولتق يأ :ش ( هب اوعقوأ ىتح ربص

 . ةصمخم هتباصأ نميفاذه اذكو «ةياورلا

 ( حيبآ امل هنأل ) :م كلامو ةياور يف دمحأو حيحص لوق يف - هللا همحر -يعفاشلا لاق هبو

 ضرعلا وأ لقعلا وأ ندبلا ىلإ دوعي للخ رابتعاب تناك ءايشألا هذه ةمرح نإ ثيح نم :ش

 ىلع هريغل اًنواعم ) :م مادقإلا نع :ش ( عانتمالاب ناك ) :م نكمن ريغ سفنلا تاوف عم كلذ ظفحو

 لاق هبو :ش ( مٹی ال هنأ -هللا همحر -فسوي يبأ نعو ةصمخلا ةلاح يف امك مثأيف هسفن كالهإ

 ذإ ) :م ةصخر كلذ ىلع مادقإلا نأل يأ :ش ( ةصخر هنأل ) :م ةياور يف دمحأو لوق يف يعفاشلا

 اذخآ نوكيف ) :م كلذ نع عنتما اذإف « ةمئاق رمخ وأ ةتيم اهنأ ةفصب ةمرحلاذإ يأ :ش ( ةمئاق ةمرحلا

 . مثأي الف :ش ( ةيزعلاب

 نأ ملسن ال هريرقت « فسوي وبأ هلاق ال عنم اذه :ش ( صنلاب ىنثتسم رارطضالا ةلاح: انلق ) :م

 ام الإ مكيلع مرح ام مكل لصف دقو * : لاقو رارطضالا ةلاح ىنثتسا ىلاعت هللا نأل « ةمئاق ةمرحلا

 . ١١۹( : ماعنألا) € هيلإ متررطضا

 ينعي :ش ( اينثلا دعب لصاحلاب ملكت ) :م ینثتسم هلوق هيلع لد ءانثتسالا يأ :ش ( وهو ) :م

 الف) :م مالكلا ردص يف لحخدي مل ىنثتسملا نأ نايبل ناكف < اينثلا دعب يقابلاب ملكت ءانثتسالا

 ةحابإ ناك يأ :ش ( ةصخر ال ةحابإ ناكف ) :م ذئنيح مرحي الف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( مرحم

 وأ هسفن تفلت ىتح لالحلا ماعطلا لوانت نم هعانتماف جرح مث ةمرحلا يف لخاد هنأل « ءادتبا

 . اًمثآ ناکف هوضع

 اذإ :لوقي هنأك لاكشإ باوج اذه :ش ( ةلاحلا هذه يف ةحابإلاب ملع اذإ مثأي اغنإ هنأ الإ ) :م

 ملع اذإ مثأي هنأب :باجأف « حابملا كرتب مثأي ال ناسنإلا ذإ « مثأي ال نآ يغبني هتحابإ تبث

 مثأي الف كلذ ملعي مل اذإ امأ « هسفن فالتإ يف اًيعاس ريصي هنأل « فلت ىتح لكأي ملو ةحابإلاب

 ا



 برحلا راد يف وأ مالسإلا لوأ يف باطخلاب لهجلاك هيف لهجل اب رذعيف ءافخ ةمرحلا فاشكنا نأل

 وأ سبح وأ ديقب ب هللا لوسر بس وآ- هللاب ذايعلاو- ىلاعت هللاب رفكلا ىلع هركأ نإو : لاق .
 ؛ هئاضعأ نم وضع ىلع وأ هسفن ىلع هنم فاخی رمأب هرکی یتح اهارکإ كلذ نكي مل برض
 ىلوأ -دشأ هتمرحو- رفكلا يفف « رم امل رمخلا برش يف هاركإب سيل ءايشألا هذهب هاركإلا نأل
 هبلقو كلذ رهظ أ ناف « ېرویو هب هورمآ ام رهظي نأ هعسو كلذ ىلع فاخ اذإو : لاق . ىرحأو

 -امهنع ىلاعت هللا يضر -رساي نب رامع ثيدحل هيلع مثإ الف ناميإلاب نئمطم

 سانلا طاسوأ نوكيف « ءاهقفلا هتفرعمب رثأتسي رمأ هنأل :ش ( ءافخ ةمرحلا فاشكنا يف نأل ) :م
 :ش ( مالسإلا لوأ يف باطخلاب لهجلاك ) :م هيلع هئافخ :ش ( هيف لهل اب رذعیف ) :م هيف نیرورغم

 ملام ءيش هيلع بجي ال برحلا راد يف ملسأ نأب :ش ( برملا راد يف وأ ) :م ارذع ناک ثيح

 . عرشلا رماوأب ملعي

 حابملا نأ : باوج لاف . دساف وهو عضولا داسف باب نم حابملا كرت ىلإ مثإلا ةفاضإ : ليق نإف

 مرحملا سفنلا لتق هيلع بترت دق انهاهو « مرحم هيلع بترتي ملاذإ هب نايتإلاو هكرت زوجي اغإ
 . مارح مارحلا ىلإ ىضفأ ام نأل « مارح كرتلا راصف

 هللا لوسر بس وأ -هللاب ذايعلاو- « هللاب رفكلا ىلع هركأ نإو ) :م :يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م
 نم وضع وأ هسفن ىلع هنم فاخب رمأب هرکی یتح اَهارکإ كلذ نکی مل برض وآ سبح وأ دیقب ء5
 يفف ) :م لصفلا لوأ يف :ش ( رم امل رمخلا برش يف هاركإب سيل ءايشألا هذهب هاركإلا نأل  هئاضعأ
 نوکي ال ناب :ش ( ىرحأو ىلوأ - دشأ ) :م رفكلا ةمرح نأ لاحلاو يأ :ش ( هتمرحو -رفكلا
 . اهاركإ

 نوك مدع هريدقت رفكلا يفف هلوقل ربخ ىلوأ هلوقو « هتمرحو هلوقل ربخ دشأ : هلوقو
 . ىلوأ رفكلا يف هاركإلا

 نآ هعسو ) :م هئاضعأ نم وضع ىلع وأ هسفن ىلع ينعي :ش ( كلذ ىلع فاخ اذإف :لاق ) :م

 هورمأ ام هلوق يف ام ىلإ دي يفو حتفلاب هركملا ىلإ عجري هورمأ يف ريمضلا :ش ( هب هورمأ ام رهظي
 نآ وهو ةيروتلا نم وهو رهظي نأ هلوق ىلع اقطع يروي نأو يآ ‹ ءايلا بصنب :ش ( يرويو ) م

 رامضإ عم ناسللاب رفكلا رهظي نآب نيينعم لمتحي ظفلب نايتإلا وهو هرمضي ام فالخ رهظي
 . هبلق يف ناييإلا

 نأ لاحلاو يأ :ش ( نامإلاب نثمطم هبلقو ) :م رفكلاب ظفلتلا يآ :ش ( كلذ رهظأ نإف ) :م

 - رساي نب رامع ثيدحل ) :م ذئنيح هيلع مثإ الف يأ :ش ( هيلع مثإ الف ) :م ناهبلاب نگمطم هبلق
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 اًتعمطم : لاق «؟كبلق تدجو فيك : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هل لاق دقو هب يلتبا نيح

 « دعف اوداع نإف» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « ناميإلاب

 ‹ ؟ «كبلق تدجو فيك»- مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا هل لاق دقو « هب يلتبا نيح -هنع یلاعت هللا يضر

 . (« دعف اوداع نإ» مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « ناميإلاب اًعمطم :لاق

 هللاديبع ثيدح نم لحنلا ةروس ريسفت ييف كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش

 رساي نب رامع نب دمحم نب ةديبع يبأ نع « يرزجلا كلام نب يركلا دبع نع «يقرلا رمع نبا

 مهتهلآ ركذو ءالي يبنلا تببس ىتح ينوكرتي ملف رساي نب رامع نوكرشملا ذخأ : لاق هيبأ نع
 تلن ىتح تكرت هب هللا لوسر ایرس : لاق ؟ كءارو ام [ لاق] لي هللا لوسر هات املف « ريخب

 اوداع نإف » : لاق « نايبإلاب اًتئمطم : لاق « «كبلق دجت فيك» : لاق « ريخب مهتهلآ تركذو كنم

 (ةفرعملا» يف يقهيبلا هجرخأو . هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح : لاقو هدعف

 دبع نع رمعم انربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع هاورو « رامع ةمجرت يف «ةيلحلا» يف ميعن وبأو

 نب رامع دنسم يف «هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ هاور قازرلا دبع نعو « هب يرزجلا مركلا

 . رساي

 ال بلقلا ةنينأمط ىلإ دعف هاركإلا ىلإ اوداع نإ يأ : حارشلا ضعب لاق اوداع نإف : هلوق

 . رفكلا ةملك ءارجإب رمألا مالسلا هيلع هنم زوجي ال ذإ « رفكلا ةملك ءارجإ ىلإ

 ‹ اعيمج ةنينأمطلاو ءارجألا ىلإ ال بلقلا ةنينأمط ىلإ دع هانعم : « ةيانعلا» بحاص لاقو

 ال اغ رفكلا نأل كلذك سيلو اًحابم رفكلا ةملك ءارجإ نوكيف ةحابإلا رمألا تاجرد ىندأ نأل

 نإ ينعي ‹ هرهاظ ىلع دعف اوداع نإف هلوق نولمحي ءاملعلا ضعبو : ةعيرشلا جات لاقو

 نظي ال هنإف « طلغ وهو ريخب مهتهلآ ركذو ينم لينلا نم كنم ناك ام ىلإ دعف هاركإلا ىلإ اوداع
 دعف هاركإلا ىلإ اوداع نإ هدارم نكلو « كرشلا ةملكب ملكتلابًادحأ رمأي هنأ اي هللا لوسرب

 . لضفأ هنم عانتمالاف هب ًاصخرم ناك نإ ملكتلا نأل اذهو « نايبإلاب بلقلا ةنينأمط ىلإ

 . نايإلاب بلقلا ةنينأمط ىلإ دعف هاركإللا ىلإ رافكلا داع نإ ينعي: يزارتألا لاقو

 نم نئاكب سيل اب رمأ ال ناك ام ىلع تابشلاب رمأ وهو ةنينأمطلا ىلع تبثاف ينعي

 دبع نع يقرلا رمع نب هللا ديبع قيرط نم لحنلا ةروس ريسفت (۳۸۹ /۲) "هك ردتسم)» يف مكاحلا هجرخأ (۱)

 نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو اعوفرم ... هيبآ نع رساي نب رامع نب دمحم نب ةديبع يبأ نع يركلا

 . عباتي مل نإ لوهجم وهف لوبقم ظفاحلا هيف لاق ةديبع وبأو « هاجرخي ملو

or 



 اذهب نالو ٣) ةيآالا:لحنلا) (ناميإلاب نئمطم هبلقو هركأ نمالإ#:يلاعت هللا لوق لزن هيفو

 ليلا هعسيف ةقيقح سفنلا توف عانتمالا يفو « قيدصتلا مايقل ةقيقح نامإلا توفي ال راهظإلا
 ربص -هنع هللا يضر- اًبيبخ نأل « اروجأم ناك رفكلا رهظي ملو لتق ىتح ربص نإف :لاق . هيلإ
 : هلثم يف لاقو ‹ ءادهشلا ديس مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر هامسو بلص یتح كلذ ىلع

 ٤ ةنجا يف يقيفر وها

 تنأ دعف ًايناث هاركإلا ىلإ اوداع نإ هانعم ( ميقتسملا طارصلا انده : ىلاعت هلوق يف امك ةنينأمطلا

 . ىهتنا ‹ نايإلاب بلقلا ةنينأمطو ناسللا ىلع رفكلا ةملك ءارجإ نم ًالوأ هب تيتأ ام لثم ىلإ

 رمأ هنآ ملسن الو ىفخيال ام ىلع اذه بيكرتلا ىضتقم نأل لكلا نم باوص اذه : تلق

 ‹ لعفي فيكف هاركإلاب ىلتبملل عيرشتلا اذه لب « كرشلا ةملكب ملكتلاب : ئ هللا لوسر نم

 . مهفاف عرشم نيبم هب هنأل

 هرکأ نم الإ: یلاعت هلوق لزن) :م - هنع هللا يضر- رسای نب رامع يفو يأ :ش ( هیفو ) :م

 يف تلزن ةيآلا هذه نأ ريسفتلا لهأ ركذ :ش ٠١٠١( : ةيآلا لحنلا ) :م ( ناميإلاب نئمطم هبلقو

 «ةعامج عم ةي هللا لوسر ىلإ ارجاهم جرح هنأ هتصقو «- هنع هللا يضر - رساي نب رامع

 ربصف رفكلا ىلع مهوهركأو مهوبذعو « ادمحم نوديرت مكنإاولاقو « ةكم رافك مهذخأف

 ‹ هنعاولخف ناییإلاب نئمطم هبلقو هوهرکأ اب - هنع هللا يضر -رامع ملکتو لتق یتح مهضعب
 . ةيآلا تلزنف كلذب ربخأ ب هللا لوسر ىلع مدق املف

 هریرقتو لوقعم لیلد اذه :ش ( قيدصتلا مايقل ةقيقح ناميإلا توفي ال راهظإلا اذهب نألو ) :م

 ةقيقح مئاق وهو «يلصألا نكرلا وه قيدصتلاو نانجل اب قيدصتلاو ناسللاب رارقإلا وه نايإلا نأ

 م ةقيقح كلذب نايإلا توفي الف طرشب سيلراركتلا نأل «اريدقت مئاق وهو دئاز نكر رارقإلاو

 قح توف هيف عمتجا ام ناکف :ش ( ةقيقح سفنلا توف ) :م هب ددهت ام نايتإ نع :ش ( عانتمالا يفو)

 ناك رفكلا رهظي ملو لتق ىتح ربص نإف :لاق هيلإ ليملا هعسيف ) :م اًمهوت هللا قح توفو اًتيقي دبعلا
 ةالصلا هيلع هللا لوسر هامسو بلص ىتح كلذ ىلع ربص - هنع هللا يضر - ابيبخ نال ءاروجأم
 . ( ةنحلا يف يقيفر وه : هلثم يف لاقو ءادهشلا ديس مالسلاو

 عضاوم يف «يراخبلا حيحص» يف بيبحخ لتقو تبشي مل هجولا اذهب ثيدحلا اذه :ش

 وهو : هيف لاق الو ءادهشلا ديس هامس لب يبنلا نأ الو ‹« هركأ هنأ الو بلص هنأ هيف سیلو

 : لاق ةريره يبأ نع يفقثلا نايفس يبأ نب رمع نع داهجلا يف يراخبلا جرخأف ةنجلا يف يقيفر
 ةكمو نافسع نيب اوناك اذإ ىتح اوقلطناف تباث نب مصاع مهيلع رمأو ًانيع ةيرس هيب يبنلا ثعب

 مهراثآ اوصتقاف مار لجر ةئام نم بيرقب مهوعبتف نايحل ونب :مهل لاقي لي ذه نم يحل اوركذ
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 مهراثآ اوعبتف ‹ برثي رمت اذه اولاقف ةنيدملا نم هوددرت رمت ىون هيف اودجوف هولزن ًالزنم اوتأ ىتح

 . مهوقحل یتح

 دهعلا مكل اولاقف مهب اوطاحأف موقلا ءاجو دفدف ىلإ اوأجل ةباحصأو مصاع ىهتتنا املف

 رخأ لجرو ةنثدلا نب ديزو بيبخ ىقبو لبنلاب رفن ةعبس يف اًمصاع انيلإ متلرنأ نإ قاشيملاو
 . اهب مهوطبرف مهيسق راتوأ اوقلطأ مهنم اونكمتسا املف مهيلإ اولزنف قاثيملاو دهعلا مهوطعأف

 ىلع هوجلاعو هورجف مهبحصي نأ ىبأف « ردخلا لوأ اذه : مهعم يذلا ثلاشلا لجرلا لاقف

 وب ًابیبخ ی رتشاف « ةكمب امهوعاب ىتح ديزو بيبخب اوقلطناو هولتقف لعفي ملف مهبحصي نأ

 اذإ ىتح ًاريسأ مهدنع ثکمف « ردب موي ثراحلا لتق بيبخ ناکو « لفون نب رماع نبا ثراح ا

 . هتراعأف اهب دحتسيل ثراحلا تانب ضعب نم يسومراعتسا هلتق ىلعاوعمجأ

 ةعزف تعزف هتيأر املف « هذخف ىلع هعضوف هاتأ ىتح هيلإ جردف يل يبص نع تلفغف تلاق

 ءهللا ءاش نإ كلذ لعفأل تنك ام « هلتقأ نأ نيشختأ لاقف يسوملا هدي يفو ينم كلذ فرع

 ةكمب امو بنع فطق نم لكأي ًاموي هتيأر دقل « بيبخ نم ًاريخ طق ًاريسأ تيأر ام لوقت تناکو

 هولتقيل مرحلا نم هب اوجرخف « هللا هقزر اقزر الإ ناک امو ءديدحلا يف قثومل هنإو ‹ ةرمث نم ذئموي

 نم عزج يب ام نأ ورت نآ الول : مهل لاقف مهيلإ عجر مث ىلصف « نيتعكر يلصأ ينوعد لاقف

 مهلتقاو ًاددع مهصحأ مهللا : لاق مث وه لتقلا دنع نيتعكرلا نس نم لوأ ناكف « تلطأل تولا

 : لاق مث « ًادحأ مهنم قبت الو ًاددب

 يعرصم هلل ناک قش يأ ىلع ًاملسم لتقأ نيح يلابآ تسلو

 عزمم ولش لاصوأ ىلع كرابي اشي نإو ةلإلا تاذ يف كلذو

 نم ءيشب اوتأيل تباث نب مصاع ىلإ شيرق تشعبو هلتقف ثراحلا نب ةبقع هيلإ ماق مث

 نم ةلظلا لثم هيلع هللا ثعبف « ردب موي مهئامظع نم اميظع لتق مصاع ناکو « هنوفرعي هدسج
 . ىهتنا «ءيش ىلع هنم اوردقی ملف« مهلسر نم هتمحف ربدلا

 نر ت اک جرو + جرا ةوزف يف تناك پيبخ صقر : قحلا دبع لاق

 ذو ةثالث رم نطب ىلإ نافسع نمو بونجلا يف صيلخ نم ةلحرم ىلع نافسعو « نافسع
 نیملا ضب نافع . ةمجعلا ءاخلا مضب صيلخو «موي ةريسم ةكم ىلإ رم نطب نموّأايم
 . ءارلا ديدشتو ميملا حتفب رم نطبو . ةلمهملا

 . ةرجهلا نم ثالث ةنس لاوش نم فصنلا يف تناك دحأ ةوزغ و
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 ضرألا ليقو « ةيوتسملا ضرألا يهو « نيتلمهم نيلادو نيتحوتفم نيئافب دفدف ىلإ : هلوقو
 سمشلا لازت الف «ىصحلا تاذ ةعفترملا ةظيلغلا ضرألا يه دفدفلا : ديرد نبأ لاقو . ةعفترملا

 . اهيف قربت

 . ءاف هرخآ يفو ءاطلا نوكسو فاقلا رسكب وهو بنع دوقنع يأ بنع فطق نم : هلوق

 : هلوق . هتينج اًمطق هفطقأ بنعلا تفطق لاقي« ةفوطقملا رامعلل مسا فطقلا : ثيللا لاقو

 . هزاضعأ ناسنإلا ءالشأو محللا ءاضعأ نم وضعلا وهو ماللا نوكسو ةمجعملا نيشلا رسكب ولش

 ابيبخ نأل :هلوق . ةلمهم نيعو ةمجعم يازو ميم هتدامو « قيرفتلا وهو عيزمتلا نم عزم : هلوق
 يفو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ءابلا حتفو ةمجعملا ءاخلا مضب وهو « بلص ىتح كلذ ىلع ربص

 . ىرخأ ةدحوم ءاب هرخآ

 ةريسلا باتك يف هركذ قاحسإ نب دمحم نكلو حيحصلا يف تبثي مل هبلص نأ انركذ دقو

 ميعنتلا ىلإ هوجرخأ مث هيبأب هلتقيل - هللا همحر - يميتلا نابأ نب ريجح اًبيبخ عاتبا :لاقو
 . هولتقو ةبشخ ىلع هوبلصو

 نم فورعملاو تبثي ملاذه« ءادهشلا ديس : يب هللا لوسر « اًبيبخ يأ « هامسو : هلوق

 دبع ثيدح نم لئاضفلا يف مكاحلا هاور . هنع -هللا يضر- ةزمح يف هنأ ءادهشلا ديس يب هلوق

 لاق : لوقي - هنع هللا يضر- هللا دبع نب رباج تعمس لاق -هللا همحر- ليقع نب دمحم نب هللا

 . - هنع هللا يضر- «ةزمح ةمايقلا موي هللا دنع ءادهشلا ديس» : يب هللا لوسر

 نع ةتابن نب غبصألا نع روذح نب يلع نع ينابيشلا قاحسإ يبأ نع يناربطلا هجرخأو
 دعب سانلا لضفأو « لسرلا هللا مهعَمجَي موي قلخلا لضفأ نإ: لاق - هنع هللا يضر - يلع
 هب ملكت دقو - هنع هللا يضر- بلطلا دبع نب ةزمح ءادهشلا لضفأو « ءادهشلا لسرلا

 . -هنع هللا يضر- «بلطملا دبع نب ةزمح ءادهشلا ديس : لاقف ب هللا لوسر

 نأ مقرآ نب ديز ثیدح نم هدنسم يف رازبلا هاور : لالب يف درو كلذ وحن رخآ ثيدح

 . ثيدحلا . . . «ءادهشلا ديس وهو لالب ءرملا معن»: لاق ةي يبنلا

 . ةنحجلا يف يقيفر وه « ةدئاز لثم ةملكو « بيبخ يف يأ هيف يأ « هلثم يف لاقو :هلوق

 . بيبخ تاذ يأ هتاذ يف لاق يأ « تاذلا نع ةرابع لثم ظفل : ليقو

 ءارجإ مدعو مهبلصو نيكرشملا ىذأ ىلع ربصلا يف بيبخ لثم يف يأ : ةعيرشلا جات لاقو

 .-هنع هللا يضر-بيبخ لثم نوكيف نيدلا زازعإل ةسفن ًالذأب نوكي كلذك ناك نمف رفكلا ةملك
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 ءانثتسالل مدقت ام فالخب ةيزع نيدلا زازعإل عانتمالاو ةيقاب ةمرحلا نألو

 نكلو بيبخ ريغ قح يف « ةنجلا يف يقيفر وه : ل هلوق نأ همالك نم موهفملا :تلق
 هلوق يأ « ًالوأ انركذ ام موهفملاو « هريغو ىذألا ىلع ربصلا يف هريغ هتكراشمب بيبخ هيف لخدي

 ملاذه الي هلوق نأل «ةعيرشلا جات هلاق ام ىرحألاو - هنع هللا يضر- بيبخ تح يف اذه هيب

 . ةنجلا يف يب يبنلا ءاقفر نم وه ناك نإو « بيبخ قح يف تبثي

 مرحم اًبنتجم هاركإلا ىلع ربصلاب ناكف « رفكلا حيبق يهانتل :ش ( ةيقاب ةمرحلا نألو ) :م

 لجأل هب دعوت ام راهظإ نع عانتمالا يأ :ش ( ةيزع نيدلا زازعإل عانتمالاو ) :م هيهن الشتم عرشلا

 ةصخرلاب ذخألا نم لضفأ ةيزعلاب ذخألا نأ كش الو « ةيزعلاب ذخأ يأ « ةيزع نيدلا زازعإ

 ةمرحلا نإف ‹ رمخلا برشو ةتيملا لكأ نم :ش ( مدقت ام فالخب ) :معضوملا اذه لثم يف اميس الو

 ماعنألا ةروس) « متررطضا ام الإ : ىلاعت هلوق هب دارأ :ش ( ءانثتسالل ) :م ةيقاب نكت مل كانه

 . ةحابإ يرحتلا نم ءانثتسالاو « ( ١۹١ : ةيآلا

 هللاب رفك نمل : ىلاعت هلوق يف ًاضيأرفكلا ةملك ءارجإ يف ىنشتسا امك ىلاعت هللا : تلق نإف

 ٠١١(. ةيآلا : ماعنألا ةروس) 4 هركأ نم الإ هنامإ دعب نم

 لاد (؟ردص رفکلاب حرش نم # باوج نأل هباوج فذحو ًادتبم طرش هللاب رفک نم : تلق

 مهيلعف اردص رفكلاب حرش نم نكلو  هركأ نم الإ بضغ مهيلعف هللاب رفک نم لیق هنأک « هيلع
 نم هريدقتو « اريخأتو اًيدقت ةيآلا يف نأ هريرقتو . ةحابإلا بصغلا ءافتنا نم مزلي الو ( بضغ

 نم الإ ميظع باذع مهلو هللا نم بضغ مهيلعف ًاردص رفكلاب حرشو هنايإ دعب نم هللاب رفك
 « هاركإلا ةلاح مهناسل ىلع رفكلا ةملك ءارجإ حابأ ام ىلاعت هللاف « نايبإلاب نئمطم هبلقو هركأ

 سيل هنأل « ةمرحلا مكح وهو بضغلا يفن ةرورض نم سيلو بضغلاو باذعلا هنع عضو اغإو

 ببسلا نإف ‹ ضيرملا و رفاسملا قح يف رهشلا دوهش يف امك ةلعلا مدع مكحلا مدع ةرورض نم

 ‹ ةمرحلاوهو بضغلل ةبجوملا ةلعلا مايق عم اًيفنم بصنلا نوكي نأ زاجف رخأتم مكحلاو دوجوم

 . رفكلا ةملك ءارج إ ةحابإ تبثي ملف

 مكحلا نع فلختلا عنتم كاذف حلطص"لا وه ناك نإ ةلعلاب دارملا نأل « رظن هيفو هولاق ام اذه

 ليلدب هنع مكحلا فلختي اغإف هب لثم امك يعرشلا ببسلا اهب دارملا ناك نإو « هلولعموه يذلا

 رفس ىلع وأ اًضيرم ناک نمو : یلاعت هلوق نم روکذملا لاثملا يف امك هريخأت بجوي يعرش رخآ

 . كلذ ىلع هيف نحن اميف ليلد الو « ۱۸١( ةيآلا : ةرقبلا ةروس ) ( رخأ مايأ نم ةدعف

 دعفاوداع نإف: ةي هلوق يف رمألا نأ ىلإ - هللا همحر- يزارلا ركب وبأ بهذ اذه نعو

 ةملك ءارجإ يف مالكلا نكلو « حيحص هتمرح فشكنت ال اميف رفكلا نأل مهلوقو « ةحابإلل
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 هئاضعأ نم وضع ىلع وأ هسفن ىلع هنم فاخي رمأب ملسم لام فالتإ ىلع هرکا ناک نِإو : لاق

 ‹ تققحت دقو ةصمخللا ةلاح يف امك ةرورضلل حابتسي ريغلا لام نأل ؛ كلذ لعفي نأ هعسو

 اذه نم فالتإلاو هل ةلآ حلصي امسيف هركملل ةلآ هركملا نأل؛ هركملا نمضي نأ لالا بحاصلو

 ناک هلتق ناف « لتقی یتح ربصیو هيلع مدقی نا هعسی مل هریغ لتق ىلع هلتقب هرکا ناو . لیبقلا
 . ةرورضلا هذهب اذكف ‹ ام ةرورضل حابتسي ال امن ملسملا لتق نأل اًمثآ

 . هركملا يفال ًاهركم رفكلا

 فاخي رماب ملسم لام فالتإ ىلع هركأ نإو ):م : -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نأل) :م ملسم لام فالتإ يأ :ش ( كلذ لعفي نأ هعسو « هئاضعأ نم وضع ىلع وأ « هسفن ىلع هنم

 لعجي هنأ ال « حابملا ةلماعم هب لماعي يآ :ش ( ةصمخلا ةلاح يف امك ‹ ةرورضلل حابتسي ريغلا لام

 . كلذ ىلع باثي « لتق ىتح « لوانتي ملول اذهلو « ةلالا كلت يف ًاحابم

 دشأ ريغلا لام لوانت نأ ىلع لدت ةلأسملا هذه اولاق « مثأي لتق ىتح برشي مل ول رمخلا يفو

 ( هركملا نمضي نأ لالا بحاصلو ) :م ةرورضلا يأ :ش ( تققحت دقو ) :م رمخلا برش نم ةمرح

 ةلآ حلصي اميف ) :م ءارلا رسكب :ش ( هركملل ةلآ ) :م ءارلا حتفب :ش ( هركملا نأل ) :م ءارلا رسكب :ش

 زرتحاو «هركملا ىلع نامضلا نوكي هركملل ةلآ هركملا نوك حلصي عضوم لك يف نأ رم دق :ش ( هل

 لكألا ذإ هل ةلآ حلصي ال اهيف هنإف « ءطولاو ملكتلاو لكألا نع حلصي اميف هلوقب

 نأ ليبق نم يأ :ش ( ليبقلا اذه نم فالتإلاو ) :م روصتي ال ريغلا ناسلب ملكتلاو ريغلا مفب

 . هفلتيف لام ىلع هيقليو هذخأي نب ةلآ حلصي

 هریغ هل لاق نب :ش ( لتقی یتح ربصیو هيلع مدقی نأ هعسی مل هریغ لتق ىلع لتقب هرکآ ناو ) :م
 ًأدتبم ربخ هنأ ىلع عفرلاب ربصيو هلوق . هلتق ىلع مادقإلا هعسيال كنلتفأل انالف لتقت مل نإ

 . مهفاف ىنعملا داسفل هيلع مدقي نأ ىلع افطع هبصن زوجي الو كلذ ىلع ربصي وهو يأ « فوذحم

 فوخ ةصخرلا ليلد ذإ :ش ( ام ةورضل حابتسي ال ام ملسملا لتق نأل٬ ًامثآ ناك هلتق نإق ) :م

 ‹ ضراعتلل هيلع هركملا مد لوانت قح يف هركملا ىح طقسف ءاوس كلذ يف هيلع هركملاو فلتلا

 ةمرح قوف سفنلا ةمرحو ةمئاق ةصخرلا ليلد نإف « ريغلا لام فالتإ ىلع ربص اذإ ام فالخب

 . لامل

 سفنلا لتق ىلع هاركإلا يهو ةرورضلا هذهب حابي ال اذكف يأ :ش ( ةرورضلا هذهب اذكف ) :م

 حابي ال ملسملا لتق مث هاركإلا هحيبي ال ةرورضلا هحيبت امو ةرورضلا هحيبت ام حيبي هاركإلا لوقف

 . هاركإلاب حابي ال اذكف « ام ةرورضل
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 ةفينح يبأ دنع اذهو :- هنع هللا يضر- لاق دمع لتقلا ناك نإ هركملا ىلع صاصقلاو : لاق

 - هللا امهمحر- دمحمو

 نإ) :م ءارلا رسكب :ش ( هركملا ىلع صاصقلاو ) :م - هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 -هنع هللا يضر- لاق ) :م ادماع لتاقلا ناك نإو « دمع لتق لتقلا ناك نإ يأ :ش (ًادمع لتقلا ناك

 صاصقلا بوجو وهو روكذملا : فنصملا لاق يأ :ش ( - هللا اهمحر- ادمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو

 هللا يضر- يعفاشلا لاق هبو - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع ءارلا رسكب هركملا ىلع

 ريغ ًامالغ وأ ًاهوتعم وأ ًاغلاب ًالقاع رمآلا ناك ءاوس - هللا همحر- ىقانغسلا لاقو . لوق يف -هنع

 . طوسبملا ىلإ هازعو رمآلا ىلع دوقلاف « غلاب
 هركملاو لتقلا يف ةرشابملل ةلآلا ةلزنمب رمآلا هركملا ناكول ليق نإف :لاقفألاؤس دروأ مث

 لاقننا نأل ءًاهوتعم وأ اًيِبِص ناك اذإ اميف رمآلا ىلع صاصقلا بجي ال نأ بج ول ةلآ رومأللا

 بجي ال دمعلا لتقلا يبصلا رشاب اميفو « هسفنب هترشابم نم ىوقأ نوكي ال هيلإ هركملا لعف
 ۰ . هيلع صاصقلا

 هاركإلاب دمعلا لتقلاب هريغ رمأ اذإ يبصلا ىلع بجي صاصقلا نأ طوسبملا يف ركذ دقو
 ٠ ؟ ههجو امف « ترکذ امک

 ةلزنمب كلذراصف «غولبلاو لقعلا نم هفصو عم لقتنا رمآلا ىلإ رومأملا لعف لقتنا ام انلق

 رشاب ولام فالخب هغولبو رمآلا دقع ربتعي مل اذهلف « لتقلا ماكحأ يف رومأملا ديب رمآلا ةيانج

 ناكف ‹« فصولا كلذب هيلإ هلوق لقتنيل غولبلاو لقعلاب فصوي دحأ كانه ةطساوال هنأل هسفنب

 . صاصقلا باجيإ يف لتقلا نم يبصلا دمعل رابتعا الو « ريغ ال يبصلا نم اًصاح ًالتق كلذ

 ؟طوسبملا نع يقانغسلا هلقن ام :-هللا امهمحر- زيزعلا دبع نب نيدلا ءالع خيشلا لاقو

 ًامالغ وأ ًاهوتعم وأ اًعلاب ًالقاع هركمل ا ناك ءاوس لوقنف اذه انفرع اذإ « بابلا اذه يف ركذ هنإف وهس

 ‹ ةلآلا قح يف ربتعم ريغ غولبلاو لقعلاو هل ةلالاك راص هركم ا نأل ء هركم ا ىلع دوقلاف غلاب ريغ

 اهرسكبو ءارلا حتفب ًاهوتعم وأ ًاغلاب هركم ا ناك ءاوس هلوق نأ ملعف ءاجل إلا ققحت ربتعملا اغنإو

 يف رسيلا وبأ لاق ام هديؤي ديدس ريغ كلذو « ءارلا رسكب همهوتف هيلع يداني هركذ يذلا ليلدلاو

 يف لتاقلا نأل « دحأ ىلع صاصقلا بجي ال ًانونجم وأ ًايبص رمآلا هركملا ناكولو « «طوسبملا»

 . هيلع هب ةبوقعلا بوجول لهأب سيل وهو نونجملاو يبصلا اذه ةقيقحلا

 صاصقلا بجي ًايبص وأ « لقعلا طلتخم رومأملا ناك ولو «هطوسبم» يف يناولحلا ركذو

 ملعف« ءاوس هقح يف غلابلاو « يبصلا نوكيف هيلإ « لقني لتاقلا لعف نأل « رمآلا هركملا ىلع

 ريغ رمألاو رشابملا نيب قرفلا نم هركذ امو « وهس رمآلا يبصلا ىلع صاصقلا باجيإ نأ ءاذهب
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 بحي ال : - هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . هركملا ىلع بجي : - هللا همحر- رفز لاقو
 هركملا نع لعفلا نأ -هللا همحر - رفزل .امهيلع بجي : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو . امهيلع
 ؛ ريغلا لام فالتإ ىلع هاركإلا فالخب « مثإلا وهو هيلع همكح عرشلا ررقو اًتسحو ةقيقح
 هركملا بناج يف يعفاشلا كسمتي اذهبو « هريغ ىلإ فيضأف مثإلا وهو همكح طقس هنأل
 دنع ةرشابلا مكح اذه يف بيبستللو « هنم لتقلا ىلإ بيبستلا دوجول ضيا ه هركملا ىلع هبجويو

 . صاصقلا دوهش يف امك

e e E OY 
 یرت الأ« غولبلاو لقعلا نم لتاقلا فصو ال اطخلاو دمعلا نم هفصوو لعفلا لقتتملا نأل ملسم
 صاصقلا بجي ال ىتح «هيلإ رسقلاو ابصلا فصو لقتني ال ًاهوتعم أ ًايبص ناك ول رومأملا نأ
 . صاصقلا يف ءردلل الايتح ٥ هركملا ىلع

 ىلع صاصقلا بجي هب دارأ « ءارلا حتقب :ش ( هركملا ىلع بجي - هللا همحر- رفز لاقو ) :م
 وبآ لاقو ) :م-هنع هللا يض ر- يعفاشلا لوقك هنع ىرخأ ةياور يفو هنع ةياور وهو رومأملا ه هركملا
 م اًعيمج هركلاو هركملا ىلع صاصقلا بجي ال يأ : :ش (امهیلع بجی ال : - هللا همحر - فسوي
 كلام لاق هبر ءًاعيمج هركملاو هركملا ىلع يأ :ش ( امهيلع بجي - هللا همحر - يعفاشلا لاقو)
 . - هللا اهمحر- دمحأو

 هركملا نم لصاح لتقلا وهو لعفلا نأ يأ :ش ( هركملا نم لعفلا نأ - هللا همحر- رفزل ) :م
 يآ :ش (اسحو ) :م ةطساو ريخب هنم هرودصل ةقيقحلا ثيح نم يأ :ش ( ةقيقح ) :م ءارلا حتفب
 ( هيلع ) :م لتقلا مكح يآ کش ید روو ۴ اتم واع ا ۲یک تح مو

 . لتاقلا ىلع يأ :ش
 هريغ ىلع صاصقلا باجيإف < « عامجإلاب :ش ( مثإلا ) :م لتقلا مكح يأ :ش ( وهو ) :م

 ( مثإلا وهو همكح طقس هنأل ؛ ريغلا لام فالتإ | ىلع هارکإلا فالخب ):م عورشم ریغو لوقعم ريغ
 .هركملا ريغ ىلإ يأ :ش ( هریغ ىلإ إ فيضاف ) :م ًاعرش هيلع ًاردقم نکی ملف :ش

 بناج يف يعفاشلا كسمتي ) :م ليلدلا نم - هللا همحر- رفز هركذ اب يأ :ش ( اذهبو ) :م
 يمنا ثلا جرير ي :ش ( هبجويو ) :م صاصقلا بوجو يف ينعي « ءارلا حتفب :ش ( هركملا
 نم يآ :ش ( هنم لتقلا يف بيبستلا دوجول ) :م ءارلا رسكب :ش ( اًضيأ هركملا ىلع ) :م صاصقلا
 . لتقلا ىلع هل ًالماح ناك ىنعم هيف ثدحأ ثيح رمآلا هركلا

 -يعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنع ةرشابملا مكح ) :م لتقلا يف يأ :ش ( اذه يف بيبستللو ) :م
 صتقاف دمعلا لتقلاب لجر ىلع دهش اذإ ينعي :ش ( صاصقلا دوهش يف امك ) :م - هنع هللا يضر
 «اًمكح هالتق امهنأل بہستلل هدنع نادهاشلا لتقي هنإف « اًيح هلتقب دوهشملا ءاجف هيلع دوهشملا
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 هركملا ىلإ فيضأو «ميثأتلا ىلإ ارظن هجو نم هركملا ىلع اروصقم يقب لتقلا نأ : فسوي يبألو

 هعبطب لتقلا ىلع لومحم هنآ : امهلو « بناج لك يف ةهبشلا تلخدف لمحلا ىلإ ارظن هجو نم

 يف ةلآ حلصي الو « هيلع هيقلي نأب لنقلا وهو هل ةلآ حلصي اميف هركملل ةلآ ريصيف هتايحل ؟راثيإ

 ‹ قاتعلا ىلع هاركإلا يف لوقت امك مثإلا قح يف هيلع اروصقم لعفلا يقبف هنيد ىلع ةيانجلا

 ىلإ لتقلا ةفاضإ زاوج مدع ىلع لدي - هللا همحر- رفز ليلد نأل « حماست فنصملا ةرابع يف ليق

 . ًضيأ هريغ ىلإ هفیضي وهو- هنع هللا يضر يعفاشلل ًاليلد كلذ لعجي فيكف « هركملا ريغ

 هللا يضر-يعفاشلاو « ةرشابم هركملا ريغ ىلإ هتفاضإ زاوج مدع ىلع لدي هليلد نأب بيجأ
 . يفانت الف ابيبست ريغلا ىلإ هفيضي -هنع

 ( ميثأتلا ىلإ ارظن هجو نم ) :م ءارلا حتفب :ش ( هركملا ىلع ًاروصقم لتقلا نأ : فسوي يبألو ) :م

 رسكب :ش ( هرکملا ىلإ فيضأو ) :م هيلع هرصقو مكحلا ررقت ىلع لدي هنإف « هايإ عراستلل :ش
 هنوك نأ هريدقت « هيلع هركملا لمح يأ « ءاحلا حتفب :ش (لمحلا ىلإ ارظن هجو نم ) :م ءارلا

 م ةهبش ناك كلذك ناك ام لكو ءهنع لقتني لعفلاو ةلآلاك هنأ ىلع لدي لعفلا ىلع ًالومحم

 . اهب عفدني صاصقلاو :ش ( بناج لك يف ةهبشلا تلخدف)

 حتفلاب هركملا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 ريصي ينعي :ش ( هعبطب ) :م لتقلاب ديدهتلا ةطساوب هيلإ اجلم يأ :ش ( لتقلا ىلع لومحم) :م

 هعبط نإف هعبطب عطقي فيسلاك كلذ « هعبط ءاضتقاب يأ « هعبطب التاق كلذ يف لتاقلا هركللا

 ىلع لبج ناسنإلا نأل هريغ ةايح ىلع هتايح هراثيإ لجأل يأ :ش ( هتايخ ًاراثيإ ) :م كلذو

 هل ةلآ حلصي اميف ) :مءارلا رسكب :ش ( هركملل ةلآ ريصيف ) :م هرايتخا ذفن ذئنیحف « هسفنةايح بح

 فاضي لعفلا نأل ةرافك الو ةيدالو صاضق هركلا ىلع نوكي الف :ش ( هيلع هيقلي نأب لتقلاوهو

 . ةلآلا ىلإ ال لعافلا ىلإ

 مثإلا فيضأل ةلآ ناكول لاقي امع باوج اذه :ش ( هنيد ىلع ةيانحلا يف هل ةلآ حصي الو ) :م

 يف ءارلا رسكب هركملل يأ« هل ةلآ هركملا يآ حلصي الو هلوقب باجأف « لتقلاك هركملا ىلإ

 ههركأ اغإ هنأل «لتاقلا نيد ىلع ةيانج مثأملا بجوي هنإ ثيح نم لتقلا نأل « هنيد ىلعةيانجل ا

 .هاركإلا نالطب يفو « هركملا نيد ىلع ةيانج راصل هيلإ فيضأ ولف « هنيد هيلع ينجيل

 هركملا ىلع يأ :ش ( هيلع اروصقم ) :م هنيد ىلع ةيانج هنوک ثيح نم :ش ( لعفلا يقبف ) :م

 ىلإ الوقنم فالتإلا ثيح نمو :ش ( قاتعإلا ىلع هاركإلا يف لوقت امك مثإلا قح يف ) :م حتفلاب
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 ىتح ةاكذلا نود فالتإلا يف هركملا ىلإ لعفلا لقتني ريغلا ةاش حبذ ىلع يسوجلا هاركإ يفو
 اندنع هيلع هركأ ام عقو لعفف هدبع قتع وأ هتأرما قالط ىلع هرکآ نِإو : لاق . اذهاذك مرحي

 -هللا همحر -يعفاشلل اًفالخ

 هركملا ىلع ًأروصقم يقب قاتعإلا نمو هركملا ىلع نامضلا بجي ىتح فالتإلا ثيح نم هركلا

 يسوجلملا ملسملا هاركإ يآ يسوجلملا هاركإ يف لوقتامكو يأ :ش ( يسوجلا هاركإ يفو ) :م

 حاضيإلا يف هب حرص دقو هركم يسوجملا نأل « لعافلا ركذ ىوطو هلوعفم ىلإ فاضم ردصملاف

 يف ) م ءارلا رسكب :ش ( هركملا ىلإ لعفلا لقتني ريغلا ةاش حبذ ىلع ) :م ايسوجم هركأ ول امك وهو

 حبذلا لح نأل هلوانت لحي الف :ش ( مرحي يتح ةاكذلا نود ) :م ةاشلا ةميق نمضي :ش ( فالتإلا

 . لتقلا مكح اذك يأ :ش ( اذه اذك ) :م نيدلا رومأب قلعتي

 صاصقلا طقسي نأ يغبني هتايح راثيإل هعبطب لتقلا ىلع الومحم رومأملا ناك ول : تلق نإف

 . قرفلا امف اًيح يقب ىتح همحل نم لكأو ًاناسنإ لتقف ةصمخمةباصإ نع

 ةهج نم لتقلا ىلإ ًأجلم ميقف رطضملا امأو « ةلآ راصف ريغلاةهج نم كانه أجلمو : تلق

 . هيلعآروصقم مكحلا نأ ملعف لالا يف نامضلا هيلع بجي اذهلو « ةلآ ريصي ىتح هريغ

 فالتإلا نأل « فالتإلا ثيح نم قاشعإلا يف هل ةلآ هركملا حلصي ال نآ يغبني : تلق نإف

 يف تبثيام قح يف اذكف « ظفلتلا ىح يف هل ةلآ حلصي ال وهو ظفللا اذهب ظفلتلا نمض يف تبثي

 يف حلصي وهو كلذ الإ دبعلا ةردق يف سيلو كلملا ةلازإ وه ذإ فالتإ قاتعإلا سفن : تلق

 ديص ىلع مرحم هركأ اذإ اب لكشي لاقي ال ىلاعت هللا تح صلاخف ةوقلا تابثإ امأ ٠ كلم ا ةلازإ

 نامضلا لوقن انأل « فالتإلا يف هل ةلآ حلص نإ هركملا ىلع عجري ال نامضلا ىدأو هلتق ىتح

 . كلذ يف هل ةلآ حلصي ال وهو همارحإ ىلع ةيانجلاب بجت اغنإ ديصلا لتق يف

 هركأ نإ يأ :ش ( هتأرما قالط ىلع هركآ نإو ) :م - هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 وأ ) :م هتأرما قالط ىلع لجرلا ههركأ نإو خسنلا ضعب يفو «هتآرما قلطي نأ ىلع لجرلا

 - يعفاشلل اًتالخ اندنع هيلع هركأ ام عقو ) :م هدبع قتعأ وأ هتأرما ىتلط يأ :ش ( لعفف هدبع قتع

 . ( -هللا همحر

 اهنم :ءايشأ يف لمعي ال هاركإلا مث -هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق يعفاشلا لوقبو :ش

 راهظلاو رذنلاو نيميلاو صاصقلا نع وفعلاو ريبدتلاو ةعجرلاو حاكنلاو قاتعلاو قالطلا
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 ثيح نم هيف هل ةلآ حلص هنأل دبعلا ةميقب ههركأ يذلا ىلع عجريو : لاق . قالطلا يف رم دقو

 نأل ؛ دبعلا ىلع ةياعس الو ارسعم وأ ناك رسوم هنمضي نأ هلف هيلإ فاضناف « فالتإلا

 ريغلا قح قلعتل وأ ةيرحلا ىلإ جيرختلل بج اغنإ ةياعسلا

 يف يأ :ش (قالطلا يف رم دقو ):م فرصت ءاشنإ هنأل « مالسإلاو ءاليإلا يف ءيفلاو ءاليإلاو

 . ناركسلاو هركملا قالط لصف

 لعفي ملف قاتعلاو قالطلا ىلع لتقلا ديعوب هاركإ - هللا همحر- ناخ يضاق ىواتف يفو

 يف اذكف « اديهش ناك فلتي ملف هسفن لام فالتإ ىلع لتقلاب هركأ ول امك مثأي مل لتق ىتح

 . حاكنلا كلم لاطبإ نع عانتمالا

 ىلع ) :م ءارلا حتفب هركملا ىأ :ش ( عجريو ) :م - هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هركمللف يأ :ش ( هلف هيلإ فاضناف ‹ فالتإلا ثيح نم هيف هل ةلآ حلص هنأل « دبعلا ةميقب ههركأ يذلا

 نامضلا بوجو نألل :ش (ًارسعم وأ ناک ارسوم ) :م رمآلا هركملا يأ :ش ( هنمضي نأ ) :م رومألا

 نأ ىرت الأ « راسعإلاو راسيلاب فلتخي الف « ناريج نامض نوكيف فالتإلا ةرشابم رابتعاب

 . نيرسعم وأ اوناك نيرسوم اوعجر اذإ نونمضي قاتعإلا دوهش

 فالتإلاو ءالرلا رهو ضوعب هفلتأ هنأل ؛ هركملا ىلع نامضلا بجي ال نأ ىغبني : تلق نإف

 هبشأ الو لامب سيل ءالولاو « لالا مكح يف وأ الام ضوعلا ناك ول نإ نوكياذه : تلق

 . لاب سيل وهو بسنلا ةلزنمب هنأل ؛ لام اب

 نكي الف جرخ دقو :ش ( ةيرحلا ىلإ جيرختلل بجت امنإ ةياعسلا نأل ؛ دبعلا ىلع ةياعس الو ) :م

 ىلإ جاتحي يذلاو بتاكملاك ىعستسملا نآ - هللا همحر- ةفينح يبأ بهذم وه امك ًايناث هجيرخت

 امإ ةيرحلا ىلإ هجيرخت ىلإ جاتحي نيكيرشلا دحأ هقتعأ اذإ كرتشملا دبعلاك ةيرحلا ىلإ جيرختلا
 وأ يأ :ش ( ريغلا قح قلعتل وأ ):م فرع امك رخآلا كيرشلا قتعي وأ « نيمضتلاب وأءاعستسالاب

 دبع نهارلا قتعو هدبع ضيرملا قتعك امهبهذم وه امك دبعلاب ريغلا ىح قلعتل بجت اغنإ ةياعسلا
 . هب ريغلا قح قلعتل ًارسعم ناك نإ اميف دبعلا ىلع ةياعسلا بجي هنإف « نوهرملا

 : هجو ةثالث ىلع قالطلاو قاتعإلا ةلأسم «ةريخذلا» يفو

 ال كلذ تدرأ دقو اًبذاك ىضم اميف ةيرحلاب رابخإلا ىلابب رطح هركملا لوقي نأ : لوألا

 دبعلا قتعو ههركأامع لدع هنأل ايش هركملا نمضيالو « ةنايد ال ءاضق دبعلا قتعب ءاشنإلا

 . ًاعئاط هرارقإب
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 عجريو : لاق . هفالنإب ذخاؤم هنأل نامضلاب دبعلا ىلع هركم ا عجري الو امهنم دحاو دجوي ملو

 همزل اب هركملا ىلع عجري ىمسم دقعلا يف نكي مل نإو « لوخدلا لبق ناك نإ ةأرملا رهم فصنب
 قالطلاب دكأعي انو اهلبق نم ةفرفلا تءاج نأب طوقسلا فرش ىلع ناك هيلع ام نأل ةعتملا نم

 لخد اذإ ام فالخب « فالتإ هنإ ثيح نم هركم ا ىلإ فاضيف « هجولا اذه نم لاملل اًئالتإ ناكف

 قالطلاب ال لوخدلاب ررقت دق رهملا نأل « اهب

 بلط امك ًالبقتسم ًاقتع تدرأو كلذ تكرتو ًابذاك رابخإلا ىلابب رطخ لوقي نأ : يناثلا

 . دبعلا ةميق هركملا نمضيو ةنايدو ءاضق دبعلا قع اذه يفف « ينم

 يف باوجلاك هيف باوجل اف « ينم بلط اب تيتأ دقو ءيش يلابب رطخي مل لوقي نأ :ثلاثلاو

 يف باوجلاك لوخدلا لبقأرهم اهل ىمس دقو قالطلا ىلع هاركإلا يف باوجلاو « يناثلا هجولا

 فصنب عوجرلا قالطلا يف نأ الإ « هركملا ىلع جوزلا عوجرو عوقولا يف دبعلا قتع ىلع هاركإلا
 .دعلا ةميقب قاتعإلا يفو « رهملا

 عجري الو ) :م ريغلا قح قلعتو ةيرحلا ىلإ جيرختلا نم يآ :ش ( امهنم دحاو دجوي ملو ) :م

 اغنإ هسفن هركملا نأل يأ :ش ( هفالتإب ذخاؤم هنأل نامضلاب دبعلا ىلع ) :م ءارلا رسكب :ش (هركما

 . ًامكح دحأل ىعسي ال لوتقملاو هلتق هنأك ًامكح دبعلل ًافلتم لعج هنإ ثيح نم نمضي

 لبق ) :م هاركإلا يأ :ش ( ناك نإ ةأرملا رهم فصنب عجريو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 فصن ديكأت ريغ عضي مل هركملاو ناودعلا نامض يف طرش ةلثامملا ٠ تلق نإف .اهب :ش ( لوخدلا

 . ديكأتلا نم ىلعأ باجيإلاو رها
 م ةلثامملا ققحتتف قافتالاب رهملا فصن نمضملاو « لعفلا يف ال نومضملا يف ةلثامملا : تلق

 ( هيلع ام نأل « ةعتملا نم همزل اب ) :م ءارلا رسكب :ش ( هركملا ىلع عجري ىمسم دقعلا يف نكي مل نإو)
 جوزلا يأ نيكمتب :ش ( اهلبق نم ةقرفلا تءاج ناب طوقسلا فرش ىلع ناك ) :م جوزلا ىلع يأ :ش

 . ىلاعت هللاب ذايعلاو دادترالاب وأ هاركإ ريغب اهنم

 هجولا اذه نم لاملل افالتإ ناكف قالطلاب ) :م دكأتي اغنإ هيلع ناك ام ي أ :ش ( دكأتي اغنإو ) :م

 هيلع هركملا عجري هيلإ فيضأ اذإف :ش ( فالتإ هنإ ثيح نم ) :م ءارلا رسكب :ش ( هركملا ىلإ فاضيف
 . هيلع عجريف ةلآلا ةلزنب هركملا ناكف اهبش ديكأتلل نأل

 - دمحأو كلام لاق هبو اًئيش رمآلا هركملا نمضي ال ثيح :ش ( اهب لخد اذإ ام فالخب ) :م

 ال لوخدلاب ررقت دق رهملا نأل ) :م لثملا رهم نمضي - هللا همحر- يعفاشلا دنعو - هللا امهمحر

 نمضي ال لاب سيل امو جورخلا دنع لاب سيل وهو حاكللا كلم فالتإ درجم يقبف :ش ( قالطلاب
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 مل فنصملا نإ مث . نانمضي ال قالطلاب ةداهشلا دعب اعجر اذإ نيدهاشلا نأ ىرت الأ « لامب

 . حاكنلا ىلع هاركإلا نمضي

 ىتح برضب وآ ديقب وأ سبحب وأ لتق هجوب هركأ الجر نآولو« لصألا» يف : دمحم لاق
 ةرشعلا نم نوكيو « ًازئاج حاكنلا ناك مهرد فلآ اهلثم رهمو فالآ ةرشع ىلع ةأرما جوزت

 . لضفلا لطبيو مهرد فلأ اهلثم رهم مهرد فالآ

 ههركأ نم ىلع لضفلاب عج ريف كلذ عيمج همزلي جوزلا ن «هرصتخم» يف يواحطلا ركذو
 مهرد فلآ ىلع جوزلا اهجوزت ىتح تهركأ يتلا يه ةأرملا نأ ولو « ةياورلا رهاظب سيل وهو

 . هركملا ىلع نامض الوزئاج حاكنلاف نيهركم اهؤايلوآ اهجوز وأ فالآ ةرشع اهلثم رهمو

 نوكي نآامإ نيهجو ىلع ةلأسملاف . حاكنلا اذه ىلع ضارتعالا ءايلوألاو ةآرملل له مث

 اهل ىمس اب تيضر ةأرملا نوكت نأ امإ : نيهجو ىلع هجو لكو اهب لخدي مل وأ اهب لخد جوزلا

 ‹ ؤفك ريغ وأ اهل افك جوزلا نوكي نآ امإ : نيهجو ىلع هجو لكو « ضرت مل وآ قادصلا نم
 امهدنعو « ةفينح يبأ دنع ضارتعالا قح ءايلوألل ناك ىمسملاب تيضر دقو اهل ًاؤفك ناك نإف
 ٠ . لصأال

 ‹ فالتخالا ىلع ةلأسملا تناك لثملا رهم نم لقأب ؤفك نم ءادتبالا يف اهسفن تجوز ولو

 اذإ اذه ءًاعيمج مهدنع « حاكنلا اذه ىلع ضارتعالا ءايلوأللف « اهل وفك ريغ جوزلا ناك نإو

 . رظني ىمسملاب ضرت مل نإف « جوزلا اهب لخدي ملو « ىمسملاب تيضر

 مهدنع رهملا ناصقن ببسب حاكنلا اذه ىلع ضارتعالا قح اهلف ءاهل افك جوزلا ناك نإف

 تقرفالإو اهرهم اهل متآ هل :لوقيف « اهجوز ريخب يضاقلا ىلإ رمألا تعفر اذإف « ًاعيمج
 . رهم اهل نوكي الو امهنيب قرفي ىبأ نإو « حاكنلا ذفن معآ اذإف « امكنيب

 قادصلا طقست اهلبق نم ةعقاولا ةقرفلاو « ةدايزلاب ضرت مل امل اهلبق نم تءاج ةقرفلا نأل

 قح ءايلوأللو «اهلفاهلأؤفك جوزلا نكي ملنإو « اهدادترا يفامك لوخدلا لبق هلك

 سيل امهدنعو . رهملا ناصقنو « ةرافكلا مدعل ‹ ةفينح يبأ دنع « حاكنلا اذه ىلع ‹ضارتعالا

 . ريغ ال ةءافكلا مدعل ءايلوألل كلذك ضارتعالا قح اهل

 اهل افك جوزلا ناك نإف ةهركم يهو اهب لخد نإف . اهب لخدي ملاذإاميف هلك اذه

 تيضر دقف ةعئاط يهو اهب لخد اذإ امأو « ةءافكلا مدع ببسب ضارتعالا قح ةآرملاو ءايلوأللف

 قح ءايلوألل ةفينح يبأ لوق ىلعف « اصن ىمسملاب تيضر ول امك ناكف « ةلالد ىمسملا رهملاب



 داسف يف رثؤم هاركإلا نأأل اًتاسحتسا زاج ليكولا لعفف قاتعلاو قالطلاب ليكوتلا ىلع هركأ ولو

 هركملا دوصقم نأل اًتاسحتسا هركملا ىلع عجريو « ةدسافلا طورشلاب لطبتال ةلاكولاو دقعلا

 هاركإلا هيف لمعي ال رذنلاو « ليك ولا رشاب اذإ هكلم لاوز

 . ضارتعالا

 ناصقنو ةءافكلا مدعل ةفينح يبأ دنع ضارتعالا قح ءايلوأللف ؤفك ريغ جوزلا ناك نإو

 همحر- هداز رهاوخ مالسإلا خيش هركذ ام ةصالخ اذه « ريغالل ةءافكلا مدعل امهدنعو « رهملا

 . هللا

 زاج ) :م قتعأ وآ قلط يأ :ش ( ليكولا لعفف قاتعلاو قالطلاب ليكوتلا ىلع هركأ ولو ) :م

 ةثالثلا تلاق هبو ‹ عقيال سايقلا يفو . ليكولا لعفب قاتعلاو قالطلا عقي يأ :ش ( اناسحتسا

 هاركإلا هيف رثؤي لزهلا هيف رثؤي دقع لك نأ لصألا نأل هاركإلاب ةلاكولا حصت ال نأ سايقلا نآل

 .هاركإلا عم اذكف« لزهلاب لطبت ةلاكولاو « ىضرلا نايفني امهنأل « الف ال امو

 يف رثؤم ) :م هاركإلا نأ هريرقت « ناسحتسالا هجو نايب ىلإ ةراشإ :ش ( هاركإلا نأل ) :م

 رثۇي ال هارکإللاف :ش ( ةدسافلا طورشلاب لطبتال ةلاكولاو ) :م دسافلا طرشلاك ناكف :ش (دقعلا داسف

 هنأك راصف رايتخالا هب دسفيف ىضرلا مدعب هنأ مدقت املف دسافلا طرشلاك هنأ امأ ةلاكولا داسف يف

 طورشلاب دسفت ال ةلاكولا نأ امو « داقعنالا نع عني الو دقعلا دسفي هنإف ًادساف ًاطرش طرش

 فرصت ذفني ةلاكولا لطبت مل اذإف « هيلإ ضيوعتلاب هقح طقسي لكوملا ذإ تاطاقسإلا نم امهنألف
 . ليكولا

 م دبعلا ةميقو قادصلا فصن نم مزع اجب ءارلا رسكب :ش ( هركملا ىلع عجريو ) :م

 عقي مل كلملا لاوزو ةلاكولا ىلع عقو هاركإلا نأل « هيلع عجريال نأ سايقلاو :ش (اًاسحتسا)

 ًانالف نأ ادهش نيدهاشلا يف امك هيلإ فلتلا فاضي الف « لعفي ال دقو لعفي دق ليكولا نإف ءاهب

 . اعجر مث ليكولا قتعأف هدبع قتعي ًانالف لكو

 (لیکولا رشاب اذإ هکلم لاوز ):م رسکلاب :ش ( هركملا دوصقم نأل ) :مهلوق وه ناسحتسالا هجو

 رذنلاو ) :م هاركإ هنم دجوي مل هنأل ليكولا ىلع نامض الو نمضيف ًادوصقم لاوزلا ناكف :ش

 نأ كلذ طباضو لمعيال امإو « هاركإلا هيف لمعي ام نايب ىلإ اذهب ريشي :ش ( هاركإلا هيف لمعيال

 نأب هاركإلا عم رذنلا حصي كلذك ناك اذإف « هاركإلا هيف لمعي ال هعوقو دعب خسفلا هيف رثؤي ام لك

 ًافالخ هلك همزل كلذ لثم وأ اجح وأ اموص وأ هلل ةقدص هسفن ىلع لعج ىتح فلت ديعوب ههركأ

 . ةثالثلل
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 هب بلاطي الف ایندلا يف هل بلاطم هنأل همزل اب هركملا ىلع عوجر الو خسفلا لمتحي ال هنأل

 ةعجرلا اذكو ‹ خسفلا امهلامتحا مدعل هاركإلا امهيف لمعي ال راهظلاو نيميلا اذكو ءاهيف

 نيب رذنلا : الب هلوقل ني هنأل :ش ( خسفلا لمتحي ال ) :م رذنلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م
 يضر - رمع نع هاركإلا لئاوأ يف دمحم ىورو . هاركإلا هيف رثؤي الف خسفلا لمتحي ال نيميلاو

 حاكنلاو قالطلا الو قاتعإلا يذب در نهيف سيل تامهبم تالفقم عبرأ لاق هنأ - هنع هللا

 اذإ لحلاو « ةيعاوطلاو ىضرلا ديق الب ةقلطم اهتحصو اهعوقو تامهبم هلوقب دارأ «رذنلاو
 . فلكلا نع تردص

 ( بلاطي الف ايندلا يف هل بلاطم ال هنأل همزل اب ):م رسكلاب :ش ( هركملا ىلع عوجر ال و) :م

 ( نيميلا اذكو ) :مايندلا يف ىأ :ش ( اهيف ) :م هوهركأ ال يآ :ش ( هب ) :م رسكلاب هركملا يأ :ش

 . تدقعنا فلحف ني ىلع هركأ اذإ اذكو يآ :ش

 مدعل هاركإلا امهيف لمعي ال ) :محص رهاظف هتأرما رهاظي نأ ىلع هركأ نآب :ش ( راهظلاو ) :م

 مرحتلا بابسآ نم راهظلاو خسفلا امهلامتحا مدعل يأ :ش ( ةهجرلا اذكو« خسفلا امهلامتحا

 هنأل ءركإلا اهيف لمعي ال ةثالفلل ًافالخ « عوطلاو هاركإلاو لزهلاو دجلا هيف يوتسيف قالطلاك

 ‹ حاكنلل ةمادتسا

 لك عني ال هاركإلاو لاملا يف ني هنأل ءاليإلا اذكو يأ :ش ( ءاليإلاو ) :م هب ةقحلم تناكف

 لعفف ناسللاب اهيلإ ءيف ىلع ههركأ نآب ءاليإلا يف يآ :ش ( ناسللاب هيف ءيفلاو ) :م امهنم دحاو

 ءاليإلاو ةعجرلا يآ :ش ( اهنأل ) :م ةمادتسالا يف ةعجرلا يأ هتمادتسا يف ةبهلاك هنأل « حص

 . تاروكذملا نم دحاو لك نأل يآ « هنأل خسنلا ضعب يف ءيفلاو

 نع دبع قاتعإ ىلع هركأ نإف « خسفلا لمتحيال لزهلا عم حص امو :ش ( لزهلا عم حصت ) :م

 امع جورخ اب هرمأ هنأل هتميقب هركملا ىلع عجري ملو اهنع هأزجأ لعفف راهظلا وأ نيميلا ةرافك

 ةرافكلا نع زجي ملو قتع لعفف كلذل دبع نيع نإو قح ريغب اًفالتإ ال ةبسح هنم كلذو همزل
 . هيلع ًاقحتسم نكي مل ثيح دبعلا ةيلام هيلع فلتأ هنأل « ةتميقب هركملا ىلع عجر

 ىلآ يتلا كرت نإو «دحأ ىلع ةنومضمب تسيل اهنأل ةرافك نكي مل عوجرلا هل تبث اذإو

 «هركملا ىلع هب عجري الو رهملا فصن هيلع بجو اهب لخد نكي ملو تناب ىتح رهشأ ةعبرأ اهنم

 ٩ )۸/ ٤٤١( فنصمل ا" يف قازرلا دبع هجرخأ رباج مالك نم اًقوقوم هتدجو نكلو ظفللا اذهب ًاعوفرم هدجأ مل (1)

 . هنع هللا يضر رباج نع نايفس يبآ نع دلاخ يبآ نع يروثلا قيرط نم
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 اهمزل اهنود علخلا ىلع اهركم وه ناك ولف « هاركإلا هيف لمعي ال نيمي وأ قالط هبناج نم علخلاو
 ء-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع دحلا هيلع بجو انزلا ىلع هركأ نإو : لاق . مازتلالاب اهاضرل لدبلا

 هانركذ دقو ‹ دحلا همزلي ال: -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو . ناطلسلا ههركي نأ الإ

 . دودحلا يف

 . هيلع ههركأ ام دضب ىتأ هنأل ءىشب هركملا ىلع نآرقلا نم اًتكمتم ناك هنأل

 نيميلاو ءءازجلاو طرشلا دوجول نييب جوزلا بناج نم يأ :ش ( نومي هبناج نم علخلاو ) :م
 ‹« لعج ريغب قالطلا عوقو عني ال هاركإلاو « رهاظ اذه :ش ( قالط وأ ) :م هاركإلا هيف لمعيال

 :ش ( وه ناک ولف ) :م انرکذ ان :ش ( هارکإلا ) :م علخلا يف يأ :ش ( هيف لمعي ال ) :م لعجل اب اذكف

 :ش ( مازتلالاب اهاضرل لدبلا اهمزل ) :م ةآرملا نود يآ :ش ( اهنود علخلا ىلع اهركم ) :م جوزلا يأ

 سيلام هيلع فلتأ هنأل « جوزلل هركملا ىلع ءيش الو ةنونيبلا نم ءاج ملس ام ءازإب ةعئاط لدبلا

 . هب نمضي الف حاكنلا وهو لاب

 ىلع جوزلا هب عجري له قادصلا فصن تقحتساف ةسوملم ريغ يهو اهعلاخ نإ : ليق نإف

 . ًالوأ طوقسلا فرش ىلع ناك ام هديكأتل هركملا

 هركملا ىلع عجر قاس نإف ءال رأ هلك رهملا اهيلإ جوزلا قاس نوكي نأ امإ ولخي ال : انلق

 قحتسي امع ةءاربلا بجوي ال ىمسم لام ىلع علخلا نأل « رهاظف امهدنع امأ « قافتالاب هفصنب

 ةءاربلا بجوأ نإو هنألف - هللا همحر-ةفينح يبأ دنع امأو « حاكنلا مكحب هبحاص لبق امهنم لك

 هنأل ء هلافالخ امهدنع عجر همسي مل نإو . حصت ال هاركإلا عم ة ءاربلاو « اهركم ةءارب اهنكل

 . ةءاربلا ىلع ةروصلا هذه يف هركم ريغ

 - ةفينح يبأ دنع دحلا هيلع بجو انزلا ىلع ههركأ ناك نإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ءةذلب الإ نوكي ال كلذو « هتلآ راشتناب الإروصتيال لجرلا نم انزلا نأل :ش ( - هللا همحر

 بجي ال ينعي :ش ( ناطلسلا ههركي نأ الإ ) :م - هللا همحر - رفز لاق هبو « ةيعاوطلا ليلد كلذو

 نع كالهلا عفد لعفلا اذهب هدصق ناكف « هاركإلا عم هيلإ ةجاح الو رجزلل دحلا نأل « ذئنيح دحل ا

 ةلوحفلاب اعبط نوكي دق ةلآلا راشتناو طاقسإلا يف ةهبش كلذ ريصيف « ةوهشلا ءاضتقا ال هسفن

 الو كلذ يف هل رايتخا الب هتلآ رشدنت مئانلا نأ ىرت الأ « لاجرلا يف لجو زع هللا اهبكر يتلا

 . ادصق

 يف :ش ( دودحلا يف هانركذ دقو دحلا همزلي ال - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو ) :م

 لبق انزلا ىلع ناطلسلا هاركإ يف - هللا همحر - ةفينح وبأ هركذ ام امهليلدو « اعيمج نيتروصلا

 . مدقتامك رصعلا فالتخا ليبق نم ناطلسلاب هاركإلا دييقت
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 هلق ناكول هنأ یرت الآ . داقتعالاب قلعتت ةدرلا نأل هنم هتآرما نبت مل ةدرلا ىلع هركأ اذإو : لاق

 دق : ةأرملا تلاق نإف « كشلاب ةنونيبلا تبثت الف كش رفكلا هداقتصعا يفو رفكي ال ناميإلاب اتتمطم

 ظفللا نأل ؛ اًتاسحتسا هلوق لوقلاف نايإلاب ْنئمطم ييلقو كلذ ترهظأ دق :وه لاقو كنم تنب

 يهو ةقرفلل عوضوم ريغ

 ‹ رهملااهل بجي ال هركملا ىلع دحلا بجي.عضوم لك يف مث « مكحلا فالتخا ليبق نم: ليقو

 نأل ‹ رهملا بجو دحلا طقس عضوم لك يفو « دحتاو لعفب اندنع ناعمتجيال رهملاو دحل ا نأل

 ءاوس ‹ لحملا رطخل اراهظإ رهملا بجو دحلا طقس اذإف « امهدحأ نع لقتنيال كلملا ريغ يف ءطولا

 . اهقح طوقسب ضرت مل اهنأل رهاظف لوألا امأ « كلذب هل تنذآ وأ لعفلا ىلع ةهركتسم تناك

 . اعرش كلذ نع ةروجحم اهنوكلًاؤفك اهنذإ ناكف « ءطولا لحي سيل هل نذإلا نألف يناثلا امأو

 قلعتت ةدرلا نأل  هنم هتأرسما نبت مل ةدرلا ىلع هركأ اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 رفکی ال نایإلاب انمطم هبلق ناک ول هنأ یرت ال ) :م داقتعالا لدبتب نوكت ةدرلا ينعي :ش ( داقتعالاب

 عقو دقو داقتعالا ضحم دمتعت ةدرلاو نيقيلاب تباث نايإلا نأل :ش ( كش رفكلا هداقتعا يفو

 دوجو ىلع بترتت اهنأل :ش ( كشلاب ةنونيبلا تبلت الف ) :م ًاهرك دادترالاب رفكلا هداقتعا يف كشلا

 قلعتت ةدرلا نأل هلوق نوكي نأ زوجيو « تبثي تی ال هيف كشام ىلع بترتلاو ‹ كش ريغ نم ةدرلا

 . رخآ ًاليلد كش رفكلا داقتعا يفو : هلوقو . ًالقتسم ًاليلد داقتعالاب

 .هاركإلا وهو « ليلدلا مايقل تباثب سيل داقتعالا لدبت لوألا هجو

 الإ هيلع علطي ال نيعم رمآ هنأل كش رفكلا داقتعا يفو رفكلا داقتعاب ةدرلا نأ :يناثلا هجوو

 رفكلا ىلع ةبترتملا ةنونيبلا تبشت الف ةمج رتلا ةحص نم فرصي هاركإلا مايقو «ناسللا ةمجرتب

 . كشلاب

 كبلقب تدقتعا ةأرملا تلاقف ناجوزلا فلتخا نإف يأ :ش ( كنم تب دق : ةأرملا تلاق نإق ) :م
 م جوزلا يأ :ش ( وه لاقو ) :م كنم تنبو هاركإلاب رفكلا ةملك كناسل ىلع تيرجأ ثيح رفكلا

 ملو :ش ( ناهإلاب نئمطم يبلقو ) :م لتقلا نم ًافوخ يناسلب رفكلا يأ :ش ( كلذ ترهظأ دق )

 قرفي ىتح امهلوق لوقلا سايقلا يف نأل « هب نييف :ش ( اناسحتسا هلوق لوقلاف ) :م يداقتعا لدبتي

 ‹ هركملاو عئاطلا هيف يوتسيف ‹ قالطلا ظفلك ةنونيبلا لوصحل ببس رفكلا ةملك نأل « امهنيب

 .هلوقب ناسحتسالا هجو ىلإ راشأو

 اهيف رهظي مل ينعي :ش ( ةقرفلل عوضوم ريغ ) :م رفكلا ةملك ينعي :ش ( ظفللا نال ) :م

 ( يهو ) :م قالطلا يف امك هانعم ماقم هيف ظفللا موقي ًاحيرص نوكي ةقيقحلا ثيح نم ًانيب اروهظ
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 ىلع هاركإلا فالخب . هلوق لوقلا ناكف لدبتلا ىلع لديال هاركإلا عمو « داقتعالا لدبتب
 الو ولعي هنأل ؛ نيلاحلا يف مالسإلا انحجر لمتحاو لمتحا امل هنأل اًملسم هب ريصي ثيح مالسإلا

 ىلع هركأ ولو. ملسم سيلف هدقنعي مل اذإ یلاعت هللا نيبو هنیب امیف امآ « مکحلا نايب اذهو . ىلعي

 . لتقلل ةئراد يهو ةهبشلا نكمتل لتقي مل عجر مث همالسإب مكح ىتح مالسإلا

 لوقلا ناكف ) :م ةقرفلا عقت الف :ش ( لدبتلا ىلع لدي ال هاركإلا عمو داقتعالا لدبتب ) :م ةقرفلا يأ :ش

 . جوزلا لوق لوقلا نوكي كلذك ناك اذإف ينعي :ش ( هلوق

 فيك لاقي نأ هریرقت ‹« ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( مالسإلا ىلع هاركإلا فالخب ) :م

 ةروص يف هاركإلا عم داقتعالا لدبت لصح دقو لدبتلا ىلع لدي ال هاركإلا عم داقتعالا نإ متلق

 ىلإ رفكلا نم هداقتعا لدتل ًاملسم ربتعا لب ناك امك ًارفاك ربتعي مل هنأل « مالسإللا ىلع هاركإلا

 . مالسإلا

 ًاملسم ) :م هارکإلاب يأ :ش ( هب ریصي ثیح ) :م هارکإلاب دادترالا مكح نأ باوجلا ريرقتو

 ال نأ :ش ( لمتحاو ) :مهداقتعا قفاوي هظفل نوكي نأ :ش ( لمتحا ام ) :م ناسنإلا نأل يأ :ش (هنأل

 مالسإلاب هاركإلاب رفكلا ةملك ءارجإ ةلاح يف يأ :ش ( نيلاحلا يف مالسإلا انحجر) :م نوكي

 ققحتي اغإ مالسإلا نأل ءًاملسم نوكيف هاركإلا عم مالسإلا ةقيقح تدجو نإ هقيقحتو .

 بلقلا يف امع ربعي ناسللاو « هناسلب هرارقإ انعمس دقو ناسللاب رارقإلاو بلقلاب قيدصتلاب

 :م (اهركواًعوط ضرألاو تاومسلا يف نم ملسأ هلو لجوزع هلوق هدیژی « همالساب مکحیف

 رهاظ ليلد هاركإلاو « داقتعالا لدبتب لصحت اهنإف ةدرلا فالخب « (۸ ةيآلا : نارمع لآ ةروس)

 . همدع ىلع

 هيلع هریغ ولعی الو يآ :ش (یلعی الو) :م هریغ ىلع :ش (ولعی) :ممالسإلا يآ :ش ( هنأل ) :م

 اميف امأ) :م ايندلا يف :ش ( مكحلا نايب) :م هاركإلا عم همالسإب مكحلا نمانركذ ام يأ :ش (اذهو) م

 وبآ مامإلا هلاق ام ىلإ ةراشإ هنأك اذه :ش ( ملسمب سيلف مالسإلا دقتعي مل اذإ ىلاعت هللا نيبو هنیب

 رارقإلاو قيدصتلا وه نايبإلا نأ - هللا همحر- ةفينح يبأ نع لوقنملا اذه و يديرتاملا روصنم

 .ًانكر رارقإلا نولعجي مهنإف « هقفلا لوصأ لهأ بهذم كلذ سيل ماكحألا ءارجإ طرش ناسللاب

 ةهبش يأ :ش (ةهبشلا نكمتل لتقي مل عجر مث همالسإب مكح ىتح مالسإلا ىلع هركأ ولو ) :م
 يأ :ش ( يهو ):م نيتداهشلا دنع هبلقب مئاق ريغ قيدصتلا نوكي نأ زاوجلو « دادترالا مدع

 . ناسحتسااذهو :ش ( لتقلل ةئراد) :م ةهبشلا

 . سايقلا ريظن اذهو « هولتقاف هنيد لدب نم : ةي لاقو « هنيد لدب هنأل لتقي سايقلا يفو



 هنم تناب تلعف نكأ ملو ‹« ضام رمآ نع تربخأ : رفكلا ةملك ءارجإ ىلع هركأ يذلا لاق ولو

 :لاق ولو . هانركذ ام عئاطلا اذه مكحو هيلع هركي مل ام نايتإب عئاط هنأ رقأ هنأل ةنايد ال امكح

 ئدتبم هنأ رقأ هنأل ‹ ءاضقو ةنايد تناب ىضم امع ربخلا يلابب رطخ دقو ينم بلط ام تدرأ

 بسو بيلصلل ةالصلا ىلع هركأ اذإ اذه ىلعو « هريغ اًصلخم هسفنل ملع ثيح هب لزاه رفكلاب
 ‹ لعفف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

 ةهبشلل ًاناسحتسا لتقي الو مالسإلا ىلع ربجي ًادترم غلب اذإ نيملسملا نيب دولوملا يف ناسحتسالاو

 . ءاملعلا فالتخا ببسب هيف ةنكمتملا

 ىلع فوطعم اذه :ش ( ضام رمأ نع تربخأ رفكلا ةملك ءارجإ ىلع هركأ يذلا لاق ولو ) :م

 رمآ نع تربخأ كنم تبث دق اهلوق باوج يف لاق ول ينعي « كلذ ترهظأ دق وه لاقو هلوق

 كلذ :ش ( تلعف نكأ ملو ) :م اًبذك ضام رمأ نع ربخأ نأ هللاب ترفك يلابب رطخ ينعي« ضام

 . یضمامیف

 هنم نيبت ال ينعي « ةنايد ال ءاضق امهنيب ةنونيبلا عقت ينعي :ش ( ةناید ال امکح هنم تناب ) :م

 « هيلع هركي ملام نایتإب عئاط هنأ رقآ هنأل ) :م هظفل هلمتحی ام یعدا هنأل « یلاعت هللا نيبو هنیب امیف

 ًاعئاط رفكلاب رقأ نم نأل ةنايد ال اًمكح ةنونيبلا عوقو ليلد اذه :ش ( هانركذ ام عئاطلا اذه مكحو

 ةلاح قدصلاوه رهاظلا ذإ « رهاظلا فالىخ هنأل « يضاقلا هقدصي ال بذكلا هب تينع لاق مث

 . ةيعاوطلا

 يضاملاب رفكلا نع رابخإإلا يلابب رطح لاق ينعي :ش ( ينم بلط ام تدرأ لاق ولو ) :م

 ارفك تدرأ ينعي رفكلا نم ينعي « ينم بلط ام تدرأ لب « كلذ درأ مل نكلو ‹ بذكلاو

 ىضم امع ربخلا ) :م يلابب رطح دق هنأ لاحلاو يأ :ش ( يلابب رطخدقو ) :م مهمالكل ًاباوج ًالبقتسم

 ةلزنمب رفكلا ءاشنإ نأل « ىضاقلا ءاضق ىفو هللا نيبو هنيب اميف ىنعي :ش ( ءاضقو ةنايد تناب

 هنأ رقأ هنأل) :م ةنايدو ءاضق هتأرما تنابف ةنايدو ءاضق هرفكب مكحيف اًعئاط رفكلا ةملك ءارجإ
 . هايإ ًائشنم ينعي :ش ( رفکلاب ئدتبم

 يضاملا نامزلا يف رفكلا نع ربخلا يوني نأ وهو :ش (اصلخم هسفنل ملع ثيح هب لزاه ) :م

 ‹ ثلاث هجو انه اهو . هئاشنإو رفكلا ءادتبا ريغ يأ :ش ( هريغ ) :م كلذ راهظإ ريغ نم اًبذاك

 هنم نیت مل نئمطم یبلقو البقتسم ًارفک هللاب ترفک نکلو ءيش يلاہب رطخی مل لوقي نآ وهو
 . (ةريخذلا»و « طوسبملا »يف هركذ ًاناسحتسا هتأرما

 يأ :ش ( بيلصلل ةالصلا ىلع هركأ اذإ ) :م روكذملا ليصفتلا ىلع يأ :ش ( اذه ىلعو ) :م

 (لعفف ) :م : ةي دمحم بس ىلع هركأ اذإ يأ :ش ( مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم بسو ) :م هل دجسي
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 ءاضق هنم تناب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ريغ رخآ ًادمحمو ىلاعت هلل ةالصلا هب تيون : لاقو

 هلل ةالصلا هلابب رطخ دقو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا دمحم بسو بيلصلل ىلص ولو « ةنايد ال

 ‹ رم ال ءاضقو ةنايد هنم تناب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ريغ بسو

 :ش ( رخآ ًادمحمو ىلاعت هلل ةالصلا هب تيون لاقو ) :م يب ادمحم بس وأ بيلصلل دجس يأ :ش

 هتأرما تناب يأ :ش ( ءاضق هنم تناب : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ريغ ) :م رخآ دمحم هب تيونو يأ

 ‹ هیفًاهرکم نكي مل هنم دجو ام نأ رقأ دقف هلل ةالصلا هب تيون لاق امل هنأل مكحلا ثيح هنم

 تيثع لاقو « دحأ نم هاركإلا نودب بيلصلا يدي نيب ىلص اذإ ام ةلزنمب راصف هيلع عقاو هارکإلاو

 . هللا نيبو هنيب اميف عقي ال يأ :ش ( ةنايد ال ) :م انه اه اذك « ءاضق ال ةنايد قدصي هلل ةالصلا هب

 دق هنأ لاحلاو يأ :ش ( رطخ دقو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم بسو بيلصلل ىلص ولو ) :م

 راشأ :ش ( رم امل ءاضقو ةنايد هنم تناب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ريغ بسو هلل ةالصلا هلابب ) :م رطخ

 ال هنأ مالكلا قيقحتو « هريغ اصلخم هسفنل ملع ثيح هب لزاه رفكلاب ئدتبم هنأل هلوق ىلإ هب

  ىلص هنأل « ةنايدو ءاضق رفكي هنإف بيلصلل تيلصو كلذ هتكرتو هلل ىلصأ نأ ىلابب رطخ لاق

 ٠ ًاعئاط بيلصال

 هنأ فرعي ال هركملا نأل « كلذب هاركإلا عفد هنكمأ دقف ىلاعت هلل يلصي نأ هلابب رطح امل هنأل

 اذهب هاركإلا عفد هنكمأ اذإف ‹ هريمض يف ام ىلع هل عالطا ال رمآلا نأل « بيلصلا نود هلل يلصي

 كلذكو « ةنايدو ءاضق رفك دقف اعئاط بيلصلل ىلص نمو « بيلصلل ةالصلا يف ًاعئاط ناك ردقلا

 رفكي هنإف كلذ تكرتو « يب يبنلا ريغ دمحم همسا ًانالف بسأ نأ يلابب رطخ هلوق يف مالكلا

 . رفك ةرورضلا عضوم ريغ يف : اإ يبنلا متش هنأل « ةنايدو ءاضق ًاضيأ

 ىلع هاركإلا ةلأسم يف امك هجوأ ةثالث ىلع روصتي نيمكحلا نيذه نم دحاو لك نأ ملعاو

 امهو « ةنايدو ءاضق رفكي : هجو يفو « ةنايد ال ءاضق رفكي هجو يفف : رفكلا ةملك ءارجإ

 دقو هلل يلصي نآ هلابب رطخي نأ وهو ةنايد الو ءاضق ال رفكي ال : هجو يفو « نتملا يف ناروكذلا

 هل لاق ول الجر نإ لاقف هحرشو « مکاحلل «يفاکلا» يف كلذ حرش دقو « ‹ بیلصلل ال هلل ىلص

 يف ال ًارفاك ريصي ال هجو يف هللاب رفكف « نلتقتل وأ هللاب نرفكتلًاريسأ هوذخأ دقو برحلا لهأ

 هنيب يضاقلا قرفي ىتح ءاضقلا يف رفكي ههجو يفو ىتح « ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف الو ءاضقلا

 اميف هتأرما كاسمإ هعسو ىتح لجوزع هللا نيبو هنیب امیف رفکی الو ةأرما هل تناک نإ هتآرما نيبو

 . هبر نيبو هنیب امیفو ءاضقلا يف رفكي هجو يفو « ىلاعت هللا نيبو هنیب

 ام ىلع ءيش هلابب رطخي ملو ملكتف فلت ديعوب رفكلا ىلع هركأ ام وهف : لوألا هجولا امأ

 نمالإ» ىلاعت هلوقل « ةنايد الو ءاضق ال ًالصأ رفكي ال هيفف « ناييإلاب نئمطم هبلقو هيلع هركأ

¥۲ 



 . ٠١١( ةيآلا : لحنلا ةروس) « ناميإلاب نثمطم هبلقو هركأ

 ىضم امع رفكلاب ربخلا هلابب رطخ اذإ اميف ةنايدال ءاضق رفكي نأ وهو :يناثلا هجولا امأو

 ءاشنإ ىلع هركأ هنأل هيلع هركأ امع لدع هنأل ءاضق رفك اغإو « ًالبقتسم ًارفك هب درأ ملو بذكلاب

 . رابخإلا يف ًاعئاط ناكف « ءاشنإلا نع رابخإلاو يضاملا نع رابخإلا ىلع ال رفكلا

 فالح هنأل يضاقلا هقدصي ال بذكلا هب تينع لاق مثًاعئاط ىضم اميف رفكلاب رقأ نمو

 . هظفل هلمتحي ام ىعدا هنأل ةنايد قدصي نكلو « ةيعاوطلا ةلاح قدصلاوه رهاظلا نأل « رهاظلا

 رفكلا نع رابخإلا يلاب ىلع رطخ لاق اذإ اميف ةنايدو ءاضق رفكي هنأ وهو :ثلاثلا هجولا امأو

 لفك اشن هنأال كلذو < مهمالكل ًاباوج ًالبقتسم ًارفك تدرأ لب كلذ درأ ملو بذكلاب يضاما

 رابخإلا هلابب رطح امل هنأل عئاط هنإ :انلق انإو « ةنايدو ءاضق رفكي اعئاط ارفك ًاشنأ نمو « اعئاط

 ىرت الأ «ءاشنإلا نود رابخإلا نأل « ىندألاب هيلع هركأ امع صلختلا هنكمأ ًابذاك يضاملا رفكلاب

 . قتعي قتعأف قتعلا ىلع هركأ ولو « دبعلا قتعيال رقأف قتعلاب رارقإ ىلع هركأ ول هنأ

 رطخ لوقي نأ امإ :هجوأ ةثالث ىلع ةلأسملاف بيلصلا اذهل نيلصتل وأ كنلتقنل : هل ليقولو

 هلل يلصأ نأ يلاب رطخ لوقي وأ « بيلصلل لصأ ملو هل تيلص دقو هلل يلصأ نأ يلاب ىلع

 . اهركم بيلصلل تيلص دقو ءيش يلابب رطخي مل لوقي وأ < بيلصلل تيلصو كلذ لعفأ ملف

 ريغ و ةلبقلا لبقتسم نوكي نأ قرف الو . بيلصلل ال هلل ىلص هنأل « رفكي ال : لوألا يفف

 ىلاعت هلل يلصأ نأ يلاب ىلع رطح لاق اذإ امأو . هرصتخم يف يخركلا حرص هبو « اهلبقتسم

 رطخ امل هنأل ءاعئاط بيلصلل ىلص هنأل ةنايدو ءاضق رفكي هنإف بيلصلل تيلصو كلذ تكرتو

 نود هلل يلصي هنأ فرعي ال هركملا نأل « هاركإلا عفد هنكمأ دقف ىلاعت هلل يلصي نأ هلاب ىلع

 يفًاعئاط ناك ردقلا اذهب هاركإلا عفد هنكمأ اذإف « هريمض يف ام ىلع هل عالطا ال هنأل بيلصلا

 يلابب رطخي مل لاق اذإ امآف . ةنايدو ءاضق رفك ًاعئاط بيلصلل ىلص نمو « بيلصلل ةالصلا

 هبلقو اهركم كلذ لعف هنأل « ةنايد الو ءاضق ًالصأ رفكي ال اهركم بيلصلل تيلص دقو ءيش

 . نایاب نئمطم

 رطخ لوقي نآ امإ : اضيأ هجوأ ةثالث ىلع ةلأسملاف همتشف ب دمحم متش ىلع هركأ ولو

 رطخ لوقي و ينارصنلا لجرلا كلذ متشلاب تدرأف ىراصنلا نم لجر رخآ دمحم يلاب ىلع
 ريغ انأو مالسلا هيلع دمحم تمتش اغنإو همتشأ ملف دمحم همسا ىراصنلا نم لجر يلاب ىلع

 ضار ريغ انأو ينم بلط امك ادمحم ثمتشف ءيش يلاب ىلع رطخي مل لوقي وأ . كلذب ضار

 . كلذب
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 . ملعأ هللاو ‹ «يهتنملا ةيافك» ىف اذه ىلع ةدايز هانررق دقو

 هنأل « ةنايدو ءاضق رفكي : يناثلا يفو . ًادمحم متشي مل هنأل رفكي ال : لوألا هجولا يفف

 هيلع ادمحم متش املف « لجرلا كلذ متشب هاركإلا نع صلختلا هنكمأ رخآ دمحم هلابب رطخ امل

 رفكي ال ثلاثلا لجرلا يف و . ةنايدو ءاضق رفك ًاعئاط همتش نمو « متشلا يف اعئاط ناك مالسلا

 نئمطم هبلقو ءيش هلاب ىلع رطخي ملو رفكلا ةملكب ملكت ول امك راصف « لعف اميف رطضم هنأل

 . نايإلاب

 ‹ ةدايز ًاريرقت يأ :ش ( اذه ىلع ةدايز ) :م ةروكذملا لئاسملا مكح يأ :ش ( هانررق دقو ) :م

 وهو « هانررق هلوقب قلعتي :ش ( ملعأ هللاو « « يهتنملا ةيافك» يف ) :م انه اه هانررق ام ىلع ةدئاز يأ

 ىلع لمتشم ميظع باتك هنأ هنع ركذيو رايدلا هذه يف عقي ملو فنصملا هفلأ يذلا باتكلا مسا

 . ةبيرغ لئالدو ةريثك لئاسم
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 رجحلا باتك
 الإ ريغصلا فرصت زوجي الف « نونجلاو قرلاو رغصلا : ةلالث رجحلل ةبجوملا بابسألا : لاق

 امآ لاحب بولغملا نونجملا فرصت زوجي الو « هديس نذإب الإ دبعلا فرصت الو هيلو نذإي
 ريغصلا

 ( رجحلا باتك) :م

 يف ن الإ ‹ رايتخالا بلس امهنم لك يف نأ اذهو هيلع مدقتملا باتكلا نيب ةبسانملا هجو :ش

 هنمو «هيلع رجح نم ةغل عنملا وهو . هيلع مدق كلذلف « حيحص رايتخا ةلزنب هنوكل ىوقأ هاركإلا
 هللا لاق حئابقلا نع هبحاص هعنمل ًارجح لقعلاو « ةبسكلا نم عنم هنأل ًآرجح ميطحلا يمس

 ‹عونم هنأل رجح مارحلاو « لقع يذل يأ ٠( ةيآلا : رجفلا ةروس) ( رجح يذل مسق# :ىلاعت

 نم عنملا وهو صوصخم عنماعرشو « ًامرحم اًمرح يأ € اروجحم ارجح# : ىلاعت هللا لاق

 . ناك ببس يأب رجحلل قحتسملا وهو « صوصخم صخشل لوق فرصتلا
 :ش ( نونجلاو قرلاو رغصلا : ةئالث رجحلل ةبجوملا بابسألا ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . نجاملا ينغملا يهو ىرحأ ةثالث ةثالفلا هذهب قحلأ هنأ ةفينح يبأ نعو . عامجإلاب اذهو

 ريغصلا فرصت ذفني ال يأ :ش ( ريغصلا فرصتزوجي الف ) :م سلفملا يراكملاو « لهاجلا بيلطملاو
 وأ هدلاو وهو يبصلا يلو نذأ نإف :ش ( هديس نذإب الإ دبعلا فرصت الو هيلو نذإب الإ ) :م لقعي يذلا

 . كلذب يضر دقف نذأ اذإف هقحل عنملا نأل « دبعلل ىلوم ا نذأ اذإ كلذكو «هفرصت ذفن هيصو

 ًالصأ دقعني ال يأ « لاوحألا لك يف يأ :ش ( لاحب بولغملا نونجلا فرصت زوجي الو ) :م
 ‹ هلقع ىلع بولغملا وهو ًانامز قيفي الو نجي يذلا بولغملا نونجلاب دارأو « هدعبو نذإلا لبق

 . يبصلا مكح همكح نإف « هوتعملا وهو « قيفيو نجي يذلا نونجملا نع هب زرتحاو

 . هدصقيو عيبلا لقعي يذلا نونجملا نع هب زرتحيو : يكاكلا لاق

 كلذكو « هل حلصي ام ءرملا راتخي نأ كلذو نايعلا ةلالدب فرعي لقعلا لصأ نأ ملعاو

 ةبتر نع ناسنإإلا يفوت اذإف رشبلا هيف توافتي رمأف لادتعالا امأف «ناحتمالاب نحتي روصقلا

 ‹ لصألا وهام ىلعًاريسيت هماقم لقع نع غولبلا وهو لادلا رهاظلا ببسلا عرشلا ماقأ روصقلا

 ةقشملا ماقم رفسلا ميقآ امك اهماقم ةرهاظلا بابسألا ماقت ةنطاب يناعملا ىلع فوقولا رذعت ىتم هنأل

 . صيخرتلا زاوج يف

 نونجملاك وهف هل لقع ال يذلا ريغصلا امآ « لقاعلا ريغصلا يأ :ش ( ريغصلا امأ ) :م

Vo 



 ‹هدبع عفانم لطعتي اليك ىلوملا قح ةياعرل قرلاو هتيلهأ ةيآ يلولا نذإ نأ ريغ « هلقصع ناصقنلف

 هعماجي ال نونجلاو « هقح تاوفب يضر نذإلاب ىلوملا نأ ريغ ‹ هب نيدلا قلعتب هتبقر كلم الو
 عقو اذهلف هتيلهأ بقتري يبصلاو ‹ هسفن يف لهأف دبعلا امأ . لاحب هفرصت زوجي الف ةيلهألا

 نإ رايخلاب يلولاف ‹ هدصقيو عيبلا لقعي وهو ىرتشا وأ اًئيش ءالؤه نم عاب نمو : لاق قرفلا
 ‹ هخسف ءاش نإو ‹ ةحلصم هيف ناك اذإ هزاجأ ءاش

 نأل هتيلهأ ةمالع يأ :ش ( هتيلهأ ةيآ يلولا نذإ نأ ريغ « هلقع ناصقنلف ) :م هفرصت ذفني ال بولغملا

 . هتيلهأ ىلع لد يلولا هل نذأ اذإف « ةبقرتم هتيلهأ

 قح ةياعرل هيلع رجح هنكل « ةيلهأ هل دبعلا نأ ينعي :ش ( ىلوملا قح ةياعرل قرلاو ) :م

 هؤارشو « هارتشا يذلا عيبلا ذفنل رجحلا تبثي مل ول هنإف :ش ( هدبع عفانم لطعتت اليك ) :م ىلوما

 كلي الو ) :م هنعاهل ليطعت كلذو ىلوملا ةعفنم يه يتلا هباسكأ اهبابرأ ذخآأيف نويد هقحليف

 :ش ( هب نیدلا قلعتب ) :م هتبقر كلمت اليكو يأ « لطعتي اليك هلوق ىلع ًافطع بصنلاب :ش ( هتبقر
 . بسك هل نکی ملاذإ

 هفرصت زاج نذإلاب هقح تاوفب يضر اذإف :ش ( هقح تاوفب يضر نذإلاب ىلوملا نأ ريغ ) :م

 . عناملا عافتراو هتيلهأل

 ال لاوحألا نم :ش ( لاحب هفرصت زوجي الف « ةيلهألا هعماجي ال ) :م بلاخلا :ش ( نونجلاو ) :م

 قحل عنملا نكلو « تافرصتلا ىلع ارداق ًاغلاب القاع هنوكل :ش ( هسفن يف لهأف دبعلا امأ ) :م انركذ

 يأ هتيلهأ عفرو « لوعفملا ءانب ىلع ءايلا مضب :ش ( هتيلهأ بقتري يبصلاو ) :م انركذ امك هالوم

 ىلوملا نذإ مضنا اذإف « توبثلا مكح هل ىطعي توبثلا ةيضوع هل ناك اذإ ءارشلاو « هتيلهأ رظتني

 هسفن يف لهآ دبعلا نأ لجألف يآ :ش ( اذهلف ) :م ذافنلا نع ةرابع وهو توبثلا كلذ ررقت هيلإ

 . قيقرلاو يبصلاو نونجملا نيب يأ :ش ( قرفلا عقو ) :م هتيلهأ بقتري يبصلاو

 يبصلا نم يأ :ش ( ىرتشا وأ اًئيش ءالؤه نم عاب نمو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ يرودقلا يف ركذ امك اًسضيأ ىرتشاو خسنلا ضعب يفو « قيفيو نجي يذلا نونجملاو دبعلاو
 هارتشاو اهظفل ةيادهلا يف ركذي ملو : يزارتألا لاقو . ىرتشا وأ نودب ةيادهلا خسن رثكأ نكل
 لقعي وهو ) :م بتاكلا نم اوهس عقو ةيادهلا يف نأكو ءاًضيأ ةيادبلاو رصتخملا يف تبثم وهو
 (هدصقیو ) :م هل بلاس عيبلاو كلملل ةلاح ءارشلا نأ ملعي يأ < لقعي هنآ لاحلاو يأ :ش ( عيبا

 نكلو عيبلا لقعي ناك نإو هنإف ‹ لزاهلا نع زرتحاو « هماكحأ دصقي يأ ٤ عيبلا دصقي يأ :ش

 امهريغ وأ امهيبص وأ دجلا وأ بألا وه :ش (يلولاف ) :م ةيرخسلا وأ ثبعلا هب دارأو هدصقي مل
 نعو :ش ( هخسف ءاش نإو « ةحلضم هيف ناك اذإ هزاجأ ءاش نإ رايخلاب ):م يضاقلاوأ تابصعلا نم
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 ىرحتيف ءامهل ارظن نونجملاو يبصلا يفو « هيف ريختيف ىلوملا قحل دبعلا يف فقوتلا نأل

 نونجملاو ‹ ةزاجإلا ىلع اًوقوم دقعنيف دقعلا نكر دجويل عيبلا القعي نأ دب الو « هيف امهتحلصم
 ًاليكو حلصي يذلا هوتعملا وهو ةدسغملا ىلع ةحلصملا حجري ال ناك نإو ‹ هدصقيو عيبلا لقعي دق

 هيف لصألاف ءارشلا امأ « عيبلا يف مكدنع فقوتلا : ليق نإف . ةلاكولا يف انيب امك هريغ نع.

 . يلوضفلا ءارش يف امك هيلع اًدافن دجو اذإ معن : انلق . رشابملا ىلع ذافنلا

 مهريغ ءارشلاو عيبلاب لكوت اذإ فالخلااذكو ءًالصأ مهؤارش الو ءالؤه عيب دقعنيال ةثالثلا

 . مهل اًقالخ اندنع زوجي یرتشاو عابف

 نالو يآ :ش ( امهل ارظن نونجملاو يبصلا يفو « هيف ريختيف ىلوملا قحا دبعلا يف فقوتلا نأل ) :م

 يأ :ش ( هيف امهتحلصم ىرحتيف ) :مامهلاح يف رظنلا لجأل نونجملاو يبصلا يف فقوتلا

 يبصلا يأ :ش ( عيبلا القعي نأ دب الو ) :م هادقع اميف نونجملاو يبصلا ةحلصم يلولا بلطيف

 لوزيدقعلا اذهب نأل « كيلمتلا يأ :ش ( دقعلا نكر دجويل ):م هاملعي نأ دارأ نونجملاو

 . نمثلا امهكلم يف لخديو عيبملا نع امهكلم

 يأ :ش (ةزاجإلا ىلع اًقوقوم ) :م دجويل هلوق ىلع فطع لادلا بصنب :ش ( دقعنیف ) :م

 هنأك :ش ( عيبلا لقعي دق نونجلاو ):م يلولا ةزاجإ ىلع افوقوم هنوك لاح وأ اًقوقوم ادقع دقعني

 انوكي نأ نم نونجملاو ريغصلا عيبل يلولا ةزاجإ يف دبال لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج
 . .عيبلا لقعي دق نونجملاو باجأف « اًئيش لقعي ال نونجملاو « عيبلا نالقعي

 اذهو « قتعملااذه نونجللا نم دارملا نأ كلذو « همكح دصقي يأ :ش ( هدصقيو ) :م

 كلذ ىلإ راشأو « نيناجلملا مالكب ةراتو ءالقعلا مالكب ملكتي ةراتف همالك يف طلتخي يذلا

 امك هريغ نع اليكو حلصي يذلا هوتعملا وهو « ةدسفملا ىلع ةحلصملا حجري ال ناك نإو ) :م : هلوقب

 ىلإ فرصتلا كلي نمم لكوملا نوكي نأ ةلاكولا طرش نمو :هلوق دنع :ش ( ةلاكولا يف انيب

 .هرخآ

 ريرحت :ش ( رشابملا ىلع ذافنلا هيف لصألاف ءارشلا امأ « عيبلا يف مكدنع فقوتلا : ليق ناف ) :م

 عيب يفرمام ىلع فقوت ريغ نم ينعي« رشابملا ىلعذافنلا ءارشلا يف لصألا نآ لاؤسلا

 ؟ ةزاجإلا ىلع افوقوم انهاه دقعني فيكف « يلوضفلا

 ىلع ذافتلا ءارشلا يف لصألا نأ معن ينعي :ش ( معن : انلق ):م : هلوقب هنع باجأو

 امك ) :م رشابملا ىلع اًذافن ءارشلا دجو اذإ يأ :ش ( هيلع ؟ذافن دجو اذإ ):م نكل فقوت الب رشابملا

 . عامجإلاب فقوتيف هريغ ىلإ فاضأ اذإ امأ « ءارشلا قتلطأ اذإ ينعي :ش ( يلوضفلا ءارش يف
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 بجوت ةلالثلا يناعملا ههو : لاق . هانفقوف ىلوملا ررضل وأ ةيلهألا مدعل اذافن دجي مل انههو

 اهل درم ال هنأل ‹ لاعفألا نود لاوقألا يف رجحلا

 ` -هتمتتو ىرغصلا ىواتفلا يف اهركذ - هوجو ىلع يلوضفلا ءارش نأ ملعاو

 : يلوضفلا لاقو « نالف نم اذه تعب عئابلا لاق نأب اصن هيلإ ءارشلا فاضأ نإ : لوألا

 . فقوتي هنإف نالفل لقي مل نإو « نالفل تلبق وأ نالفل تيرتشا

 نالفل هبلقب ىونو تيرتشا لاق وأ تلبق : يلوضفلا لاقو <« كنم تعب لاق ول : يناثلاو

 . فقوتي الو يرتشملا ىلع قافتالاب ذفني

 خيش هيف ركذ- كنم تعب عئابلا لاقو ءنالفلاذه تيرتشا: يلوضفلا لاق اذإ : كلاثلا

 . فالح الب فقوتي ال هنآ حيحصلاو : نيتياور هداز رهاوخ مالسإلا

 «تلبق وأ «تيرتشا : يرتشملا لاقف « نالف لجأل اذه كنم تعب : عئابلا لاق اذإ : عبارلا

 . فقوتي ال هنإف تعب عئابلا لاقف نالف لجأل اذه تيرتشا : يرتشملا لاق وأ

 (اغن دجي مل ) :م دبعلاو نونجملاو يبصلا عيب مكح نم هيف نحن اميف يآ :ش ( انھھو ) :م

 وأ ):م نونجملاو يبصلا يف :ش ( ةيلهألا مدعل ) :م رشابملا ىلع اًذافن ءارشلا دجي مل يأ :ش

 . ءالؤه نم دقعلا يأ :ش ( هانفقوف ) :م دبعلا يف :ش ( ىلوملاررضل

 نمو هيف : لاق ثيح «يرودقلا رصتخم» ظفل ىلع دري اغإ هركذ يذلااذه : يقانغسلا لاق

 الف یرتشا وأ هلوقركذي ملف -ةيادهلا يف ينعي- انه اه امأ« ىرتشا وأ ءايشأ ءالؤه نم عاب

 دوجوم هنكلو لاكشإلا دروأف ءانهاه اروكذم يرودقلا يف روكذملا لعج نكلو . لاكشإلا دري

 . انركذ امك خسنلا ضعب يف

 يف رجحلا بجوت ) :م قرلاو نونحجلاو رغصلا ينعي :ش ( ةثالشلا يناعملا هذهو : لاق ) :م

 عفن اهيف يتلا لاوقألا امأو « ءارشلاو عيبلاك ررضلاو عفنلا نيب اهنم ددرت ام ينعي :ش (لاوقألا

 نذِإ ىلع فقوتی الو «مالسإلاو ‹ ةبهلا لوبق هنم حصياذهو مئابلاك اهيف يبصلاف ضحم

 . هوتعملاو دبعلا كلذكو «يلولا

 قح يف لصألا نم مادعإلا بجوي هنإف « قاتعلاو قالطلاك ًاررض اهنم ضحمتي ام امأو

 نع رجحلا بجوت ال ةثالثلا يناعملا نأ ينعي :ش< لاعفألا نود ) :م دبعلا نود نونجملاو ريغصلا

 .لاعفألا

 بلقنا ول موي نبا نأ ىتح لاعفألل يأ :ش ( اهل درم ال ) :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 اًعيش افلتأ اذإ نونجملاو دبعلا اذكو « لاحلا ىف نامضلا هيلع بجو اهرسكف ناسنإ ةروراق ىلع
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 هطرش نم دصقلاو عرشلاب ةدوجوم اهرابتعا نأل ؛ لاوقألا فالخب. ةدهاشمو اًتسح اهدوجول

 يف دصقلا مدع لعجيف « صاصقلاو دودحلاك تاهبشلاب ءىردني مكح هب قلعتي ًالعف ناك اذإ الإ

 امهرارقإ الو امهدوقع حصي ال نونجملاو يبصلاو : لاق . نونجملاو يبصلا قح يف ةهبش كلذ

 ‹ انيب امل

 يأ :ش ( ةدهاشمو اًسح ):م لاعفألا دوجول يأ :ش ( اهدوجول ) :م لاحلا يف نامضلا امهمزل

 نآ نکال ءيش ةقارإ وأ لتق وأ عطق نم فالتإلا اهب لصح اذإف « ةدهاشملاو سحلا ثيح نم

 . فالتإلاک لعجی

 :ش ( عرشلاب ):م ةدوجوم اهنوك لاح يآ :ش ( ةدوجوم اهرابتعا نأل « لاوقألا فالخب ) :م

 لعجي مل عرشلاو « عورشمل اب ءالؤه لاوقأ رابتعا نأ دارآ هنأل « ريخ وهو عرشلاب لصاح يأ

 :ش ( هطرش نم دصقلاو ) :م ذافنلا تح يف ةربتعم «ررضلاو عفنلا نم ددرت اميف مهل وهل رارقإلا

 يفتنيف «لقعلا روصقلادصق نونجملاو يبصلل سيلو رابتعالا كلذ طرش نم دصقلا يأ

 ريغب ىلوملا ىلع ررضلا موزلل ربتعم ريغ هنكل هنم دجو نإو دصقلاف دبعلا يف امأو « هب طورشملا
 . هرایتخا

 دصقلاب اعرش ةدوجوم اهرابتعا طرش امهو « ةدهاشمو اًنسح ةدوجوم لاوقألا :ليق نإف

 نيع تسيل ةدهاشمو اًسح ةدوجوملا لاوقألا نأ امهدحأ : نيهجو نم باوجلاف « لاعفألا نود

 دوجوملا لعجي نآ نكميف هليلد نع لول دملا فلخت نكييو اهيلع تالالد يه لب « اهتالولدم

 ريغ لعجت نأ نکي ال تدجو امدعبف اهنيع اهنم دوج وم ا نإف « لاعفألا فالخب « مودعملا ةلزنمب

 .ةدوجوم

 ىرت الآ «دصقلا نم دب الف« الزه عقی دقو ابذك عقي دقو اًقدص عقيدق لوقلا نأ : يناثلاو

 فالخب « ةثالعلا هذه يف اذكف < اعرش ربتعي ملالزاهدجو اذإ غلابلا لقاعلا رحلا يف لوقلا نأ

 . اهليدبت نكي الف ةقيقح تعقو ثيح اهنإف « لاعفألا
 بجوت ال ةثالثلا يناعملا هذه يآ « لاعفألا نود هلوق نم ءانثتسا :ش ( ًالعف ناك اذإ الإ ) :م

 دودحلاك تاهبشلاب ئردني مكح هب قلعتي ) :م ًالعف لعفلا كلذ ناك اذإ الإ لاعفألا يف رجحلا

 امهيلع بجيال ىتح :ش ( نونجملاو يبصلا قح يف ةهبش كلذ يف دصقلا مدع لعجيف صاصقلاو

 م وزللف دبعلا قح يف امأ « لتقلاب صاصقلاو قيرطلا عطقو رمخلا برشو ةقرسلاو انزلاب دحلا

 . هتزاجإ ىلع فقوتي اذهلف ‹ هرايتخا ريغ نم ىلوملا قح يف ررضلا

 ذفني ال يأ :ش (امهدوقع حصيال نونجلاو يبصلاو ) :م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 راشأ :ش ( انيب امل امهرارقإ الو ) :م ةثالثلل اًقالخ يلولا ةزاجإ ىلع اًفوقوم دقعني نكلو ءاندنع
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 يبصلا قالط الإ عقاو قالط لك»: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل امهقاتع الو امهقالط عقي الو

 «هوتعملاو

 . هطرش نم دصقلاو هلوق ىلإ هب

 ؟ ةلأسملا هذه داعأ مل :تلق نإف

 لاوقألا نع رجحلا بجوف ةثالفلا ىناعملا هذه نأ روكذملا لصألا ىلع اًعيرفت داعأ :تلق

 ۰ .دحاو عضوم يف تايلوقلا قاستل

 هلوقل ) :م امهقاتعإو نونجملاو يبصلا قالط يأ :ش ( امهقاتع الو امهقالط عقيالو ) :م

 مل ظفللا اذهب ثيدحلا اذه :ش ( «هوتعملاو يبصلا قالط الإ عقاو قالط لك» : مالسلاو ةالصلا هيلع

 ‹يموزخملا دلاخ نب ةمركع نع « نالجع نب ءاطع نع قالطلا يف يذمرتلا جرخأ اغنإو « تبثي

 يبصلا قالط الإ زئاج قالط لك » : لل هللا لوسر لاق :لاق - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع

 . ٠ هلقع ىلع بولغملا هوتعملاو

 بهاذ ‹ فيعض وهو « نالجع نب ءاطع ثيدح نم الإ اعوفرم هفرعن ال ثیدح :لاقو

 رايد يف هنوكو مولعلا يف قمعتلا هئاعدا عم ةياعرلا بحاص نم بجعلا بجعلاو ثيدحلا

 هاور‹ «هوتعملاو ‹ يبصلا قالط الإ عقاو قالط.لك» : ةي هلوق دعب لوقي ةمحجلا هبتكو ثيدحلا

 هجرخأ ام كل تنيب دقو « نتملااذهب يذمرتلا ىلإ هوزعي فيكو ةريره يبآ نع « يذمرتلا
 دقتني نمو « اذهل هبتني نم انلعجا مهللا « ةيوبنلا ظافلألاب ميظع راتهتسا الإ اذه لهف . يذمرتلا

 . فيزلاو ديجلا

 ‹ ىفخيال ام ىلع نسحأو ىلوأ ثالث نع ملقلا عفر ثيدحب عضوملا اذه يف لالدتسالاو

 : -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج هاور دقو « ناسحو حاحص قرط نم يور هنأل

 . - هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع : لوألا

 نع مزاح نب ريرج نع بهو نبا قیرط نم دواد وب هاور ام اهلثمأ قرط ثيدحملو
 يلع رم :لاق ‹ سابع نبا نع بدنج نب نيصح نايبظ يبأ نع شمعألا وهو نارهم نب ناميلس `

 هللا يضر- باطخلا نب رمع رمأف تنز دقو نالف ينب ةنونجمب - هنع هللا يضر- بلاط يبأ نبا

 نينمؤملا ريمأ اي: - هنع هللا يضر- رمعل لاقو - هنع هللا يضر- يلع اهدرفاهمجرب - هنع

 نونجلا نع : ثالث نع ملقلا عفر » : لاق لب هللا لوسر نأ ركذت امأ « معن : لأق هذه مجرتأ

 ىلخف تقدص لاق « ملتحي ىتح يبصلا نعو « ظقينسي ىتح مئانلا نعو «هلقع ىلع بولغملا

 . قالطلا باب يف هجيرخت مدقت فيعض (۱)
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Secon noosoonss 

 لاقو «هاجرخی ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو «كردتسملا» يف مكاحلا هاورو

 ناميلس هاورف هلع فلتحخاو نايبظ وبأ هيوري ثيدحلا اذه :«للعلا» باتك يف ينطقرادلا

 نبا نع « نايبظ يبأ نع« شمعألا نع مزاح نب ريرج هاورف هيلع فلتخاو « هنع شمعألا
 بهو نبا هب درفت - امهنع هللا يضر- رمعو يلع نع « مالسلا هيلع يبنلا ىلإ هعفرف سابع

 نع« سابع نبا نع نايبظ يبأ نع شمعألا نع هايورف عيكوو ليضف هفلاخو مزاح نب ريرج نع
 ءاًقوقوم رمعو يلع نع نايبظ يبأ نع شمعألا نع قيرز نب رامع هاورو اًقوقوم رمعو «يلع

 نبا رکذي ملو « اًقوقوم نايبظ يبأ نع « ةديبع نب ديعس هاور كلذكو «سابع نبا ركذي ملو

 . سابع

 فلتخاو « اًقوقوم رمعو « يلع نع« سابع نبا نع « نايبظ يبا نع« نيصح وبآ هاورو

 . نيسح يبا نع « كيرشو « سابع نب ركب وبآ هلاق اًفوقوم يلع نع نايبظ يبأ نع « ليقف هنع

 ًاعوفرم - امهنع هللا يضر- رمعو يلع نع « نايبظ يبأ نع « بئاسلا نب ءاطع هاورو
 دمصلا دبع نب زيزعلا دبعو ديمحلا دبع نب ريرجو صوحألا يبأو ةملس نب دامح ثيدح نم

 وهو ىحضلا يبأ نع اًضيآ دواد وبأ ىورو . باوصلاب هبشأ ليضف نإو عیکو لوقو . مهریغو
 هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- يلع نع ةدحوملا ءابلا حتفو داصلا مضب حيبص نبا ملسم

 ىتح نونجملا نعو « ملتحي ىتح يبسصلا نعو « ظقيبنسي ىتح مئانلا نع : ةثالث نع ملقلا عفر : 5
 ىحضلا وبأ يرذنملا نيدلا يكز خيشلا هعباتو : نيدلا يقت خيشلا لاق « « ٩ ۲ عطقنم وهو فلکی

 . بلاط يبأ نب يلع كردي مل

 يبآ نع ‹«بئاسلا نب ءاطع نع < امهالك ريرج صوحألا يبأ نع« اًضيأ دواد وبآ یورو

 يضر- يلع یتاف ءاهمجرب رمأف ترجف دق ةأرماب - هنع هللا يضر- رمع ىتأ : لاق ‹ نایبظ

 ءاجف « ايلع يلإ اوعدا :لاقف ء- هنع هللا يضر- رمع ربخأف « اهليبس ىلخف اهذخأف - هنع هللا

 يبصلا نع ‹ ثالث نع ملقلا عفر » : لاق يب هللا لوسر نأ تملع دقل «نينمؤمل ا ريمأ اي :لاقف

 لعل نالف ينب ةهوتعم هذه نآو « «أربب ىتح هوتعملا نعو « ظقيتسي ىتح مئانلا نعو « غلبي ىتح

 > )40/0(. )١/ 0۸١( مكاحلاو «ادح بيصيوأ قرسي نونجلا» : باب «دودحلا» يف دواد وبآ هاور (۱)

(A/D 
 . يب يبنلا نع يلع نع ديزي نب مساقلا نع-جیرج نبا هاور : لاق مث « ٩ )٤٤۰۳( دودحل|» يق دواد وب هاور (1)
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 يضر- يلع لاقف « يردأ ال : - هنع هللا ىضر- رمع لاقف : لاق « اهئالب يف يهو اهاتأ يذلا

 ا ٠ . ”يردآ ال انآو :-هنع هللا
 ‹ هب بئاسلا نب ءاطع نع «دمصلا دبع نب زيزعلا دبع نع « مجرلا يف يئاسنلا هجرخآو

 ءاهمجري ملف : هرخآ يف لاقو « هب ءاطع نع « ةملس نب دامح نع < هدنسم يف دمحآ هجرخآو

 - رمعو يلعل نايبظ يبآ كاردإ ىلع اهلاصتا فقوتي ةياورلا هذهو : نيدلا يقت خيشلا لاق

 نكلو « عاطقنالا ةلمتحم يهف اهدهاش هنأ ركذي ملو ةعقاولا ىكح هنأل ؟ - امهنع هللا يضر

 - امهنع هللا يضر- رمعو اًيلع نايبظ وبآ يقل له هللع يف لئسف امهل «ءاقل تبثأ ينطقرادلا

 دمحأ مامإلا لاق « هرخآب طلتخا بئاسلا نبا ءاطعف لاصتالا ريدقت ىلعو : لاق « معن : لاقف

 لولعم وهف اًضيأو « لبق اًيدق هنم عمس نمو ءيشب سيلف اًیدح هنم عمس نم: نيعم نباو
 ‹ نايبظ يبأ نع ‹ داصلا رسكو ءاحلا حتفب نيصح يبأ ثيدح نم يئاسنلا هاور امك . فقولاب

 . بئاسلا نب ءاطع نم تبثأ نيصح وبآو يئاسنلا لاقو - هنع هللا يضر- يلع نع

 هللا لوسر لاق : لاق .- هنع هللا يضر- يلع نع « ديز نب مساقلا نع ةجام نبا هجرخآو

 : يرذنملا هخيشل اًعبات نيدلا يقت خيشلا لاق < ٠" فانلاو نونجملاو ريغصلا نع ملقلا عفر :  ا

 يذمرتلا هجرخأو « ركاسع نبا فارطأ يف كلذكو - هنع هللا يضر- اًيلع كردي ملاذه مساقلا

 هللا يضر- يلع نع « نسحلا نع «ةداتق نع « مامه نع «مجرلا يف ضي يئاسنلاو دودحلا يف

 ىتح يبصلا نعو « ظقيتسي ىتح مئانلا نع « ةثالث نع ملقلا عفر» : لاق لي هللا لوسر نأ - هنع

 دقو « "”هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدج يذمرتلا لاقو « لقعي ىتح هوتملا نعو « بشي
 هللا يضر- يلع نم اعامس نسحلل فرعن الو هجو ريغ نم - هنع هللا يضر- يلع نع يور

 . = هع

 هللا يضر- يلع نع « نسحلا نع «سنوي نع« عيرز نب ديزي نع « يئاسنلا هجرخآو
 يف ركاسع نبا لاق . مامه ثيدح نم باوصلاب هبشأ سنوي ثیدحو لاق مث : هلوق - هنع

 : هفارطأ

 نيصح رب هفلاخ دقو هرخآب طلتخا دق هنإف بئاسلا نب ءاطعب لولعم وهو )٤٤٧١( دودحلا يف دواد وبآ هاور (۱)

 . ملعآ هللاو ءاطع نم تبثأ نيصح ويأو « يلع ىلع هققوف

 . الع كردي مل مساقلاو )۲٠١١( (مئانلاو ريغصلاو هرتعملا قالط)باب ( قالطلا) يف ةجام نبأ هجرخأ (۲)

 ثيدح : يذمرتلا لاقو )۳۸۹/٤( دودحلا يق مكاحلاو )٠٤٥۸(« « دودحلا لئاوأ » يف يذمرتلا هجرحأ (۳)

 يضر يلع نم اًعامس نسحلل فرعن الو هجو ريغ نم - هنع هللا يضر - يلع نع يور دقو بیرغ نسح
 . -هنع هللا
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 مجري نأ دارأ - هنع هللا يضر- رمع نأ نسحلا نع « ةداتق نع « ديعس هاور دق : تلق

 نع ةثالث نع ملقلا عفر» : لوقي ولي هللا لوسر تعمس - هنع هللا يضر - يلع هل لاقف ةنونجم

 - رمعاهنعأردف «لقعي وأ ًأربي ىتح نونجملا نعو« ملتحي ىتح لفطلا نعو « ظقيتسي ىتح مئانلا

 : لاق - هنع هللا يضر- يلع نع «نسحلا نع < سنوي نع ميشه نعو . دحلا - هنع هللا يضر

 ىتح ريغصلا نعو « ظقيتسي ىتح مئانلا نع ةثالث نع ملقلا عفر» : لوقي هيم هللا لوسر تعمس

 . ٩ هنع فشکنی یتح باصملا نعو «غلبي

 نع دودحلا يف « كردتسملا» يف مكاحلا هثيدح جرخأ - هنع هللا يضر- ةداتق وبأ : يناثلاو

 نآ - مهنع هللا يضر- ةداتق يبأ نع حابر يبأ نب هللا دبع نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس

لا نعو حصي ىتح هوتعملا نعو ظقيتسي ىتح مئانلا نع ثالث نع ملقلا عفر » : لاق يب يبنلا
 يبص

 . ""ءاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه لاقو « « ملتحي یتح

 نب نادمح انئدح هدنسم یف رازبلا هثيدح جرخأ - هنع هللا يضر- ةريره وبأ : ثلاثلاو

 - هنع هللا يضر- رمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع انثدح « ديمحلا دبع نب ديعس انثدح « رمع

 : لك هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس نع

 ؟ قيفي ىتح نونجملا نعو ‹ ظقيتسي ىتح مئانلا نعو« ربكي ىتح ريغصلا نع ثالث نع ملقلا عفر »

 . هلع تکسو

 . نابؤث : عبارلاو

 نب نمحرلا دبع انث« نييماشلا دنسم يف يناربطلا امهشيدح جرخأ « دادش : سماخلاو

 نع ناٽس نب درب نع برح نب مالسلا دبع انث ينارفعزلا يلع نب نمؤملا دبع انث« يزارلا مکس

 باحصأ نم دحاو ريغ ينربخأ : لاق - هنع هللا يضر- ينالوخلا سيردإ نبا نع لوحكم

 .  ربكي ىتح يبصلاو ءأربي ىتح ىلتبملا نعو ‹ ظقيتسي ىتح مئاتلا

 نع « يئاسنلاو ةجام نباو دواد وبأ اهثيدح جرخآ -اهنع هللا يضر- ةشئاع : سداسلاو

 نآ ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ نع ناميلس يبأ نبا وهو دامح نع ةملس نب دامح

 دقو ةداتق سيلدتل فعض هيف هدانسإو (۳۸۹ /4) (ملقلا مهنع عفر نم رکذ) باب ( دودحلا )يف مکاحلا هجرخآ (۱)
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 الو ةوهشلا مدعل لاحب قالطلا يف ةحلصملا ىلع يبصلل فوقو الو ةرضم ضحمتي قاتعإلاو

 هتزاجإ ىلع نافقوتي ال اذهلف ةوهشلا دح هغولب رابتعا ىلع قفاوتلا مدع ىلع يلولل فوق
 ًءايحإ هنامض امهمزل اًتيش فلتأ نإو : لاق . دوقعلا رئاس فالخب هترشابمب ناذفني الو

 مكاحلا هجرخأو “" دادشو نابوث ظفل « هرخآ ىلإ ... ةثالث نع ملقلا عفر » : لاق ب هللا لوسر

 . هجرخی ملو ملسم طرش ىلع حیحص ثیدح : لاقو هکردتسم يف

 بحاص لاقو . -هنع هللا يضر -يلع ثيدح نم ادانسإ ىوقأ وهو : مامإلا يف لاقو

 نبا هيف ملکتو « مهریغو نیعم نباو يلجعلاو يئاسنلا هقثو ناميلس يبأ نب دامح : « حيقنتلا»
 . هریغب اًنورقم ملسم هل یورو شمعألاو دیعس

 .- هنع هللا يضر- ةفينح يبأ خيش وهو « رادقملا ليلج ريبك ةقث وه :تلق

 فوقو الو ) :م رهاظ اذهو « ضحم ررض قاتعإلا نأ دارأ :ش ( ةرضم ضحمتي قاتعإلاو ) :م
 امأو :ش (ةوهشلا مدعل ) :م لاحلا يف امأ « لاوحألا نم :ش ( لاحب قالطلا يف ةحلصملا ىلع يبصلل
 هغولب دنع عابطلا رفانتو «فالتخالا نيابتب ملعلا ىلع فقوتت هيف ةحلصملا ملع نألف لآملا يف
 يبصلا نيب ينعي :ش ( قفاوتلا مدع ىلع يلولل فوقو الو ):م كلذب هل ملع الو ةوهشلادح

 امأو ‹ كلذ ىلع هل فوقو ال رابتعالااذهب دارأ :ش ( ةوهشلا دح هغولب رابتعا ىلع ) :م هتأرماو
 . غولبلا تقو رابتعالا نكلو « هتحلصم ىلع فقي نأ نكي هنإف لاحلا يف

 ىلع ) :م قاتعلاو قالطلا يأ :ش ( نافقوتي ال ) :م كلذ لجألف يأ :ش (اذهلف) :م
 :ش ( هترشابمب ) :م هقاتعو يبصلا قالط يأ :ش ( ناذفني الو) :م يلولا ةزاجإ يأ :ش (هتزاجإ
 قالطلا نأل « هتزاجإب ناذفني ال لاقي نأ هقح ذإ « حماست بيكرتلا اذه يفو «يلولا ةرشابمب يأ
 قالط ذفني ال هانعم لاقي نأ زوجي نکلو يلولا هرشاہي لاحم يبصلا هرشاب يذلا قاتعلا وأ
 . قاتعلاو قالطلا يلولا ارشابم يبصلا دبع هقاتعو «يبصلا ةأرما

 يبصلل نإف ةيدهلاو ةقدصلاو ةبهلا لوق ءارشلاو عيبلا لم :ش (دوقعلا رئاس فالخب ) :م ۰
 . يلولا كلذكو « ةرضملا هيف اموةحلصمل ا هيف ام ىلع اًفوقو

 .ىلع لاعفألا « عيرفتل نايباذه :ش (اًئيش فلتأ نإو) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 لجأل يأ :ش ( ًءايحإ هنامض امهمزل ) :م اًنيش نونجملاو يبصلا فلتأ نإ يأ « روكذملا لصألا

 ملو ةفينح يبآ خيش ناملیس يبآ نب دامح هیفو (۲۰۳۳) ةجام نباو (۳۲۱۰) يئاسنلاو (۳۹۸) دواد وبآ هاور (۱)

 . نيعم نباو يئاسنلا هقثوو ملسم هدمتعي
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 بالقناب فلتي يذلاك دصقلا ىلع فقوتي ال ابجوم فالتإلا نوك نأل اذهو < هيلع فلتملا قحل

 دفان هرارقإف دبعلا امأف : لاق . هانيب ام ىلع لوقلا فالخب « داهشإلا دعب لئاملا طئاحلاو هيلع مئانلا

 قلعت نع ىرعي ال هذافن نأل « هبناجل ةياعر هالوم قح يف فان ريغ هتيلهأ مايقل هسفن قح يف
 دوجول ةيرحلا دعب همزل لاب رقأ نإف لاق . هلام فالتإ كلذ لكو ‹« هبسك وأ هتبقرب نيدلأ

 ‹ لاح لا يف همزل صاصق وأ دحب رقأ نإو « عناملا مايقل لاحلا يف همزلي ملو عناملا لاوزو ةيلهألا

 كلذب هيلع ىلوملا رارقإ حصي ال ىتح « مدلا قح يف ةيرحلا لصأ ىلع يقبم هنأل

 نوك نأل ) :م نامضلا بوجو يأ :ش (اذهو ) :م ماللا حتفب :ش ( هيلع فلتملا قحل ) :م ءايحإلا

 (داهشإلا دعب لئاملا طئاحلاو « هيلع مئانلا بالقناب فلتي يذلاك دصقلا ىلع فقوتي ال ابجوم فالتإلا

 م نامضلا بجي كلذ عمو« طئاحلا عوقو يف طئاحلا بحاص نم دصقالل هنأ : ينعي :ش

 :ش ( هانيب ام ىلع ) :م دصقلا ىلع فقوتي هنإف ‹ يلوقلا فرصتلا يأ :ش ( يلوقلا فالخب)

 . هطرش نم دصقلاو عرشلاب ةدوجوم اهرابتعا نأل « لاوقألا فالخب هلوق ىلإ هب راشأ

 هب ذخاؤي ىتح :ش ( هسفن قح يف ذفان هرارقإف دبعلا اماف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . قثعلا دعب

 . ؟اذام ىلع فوطعم اذه : تلق نإف

 :ش ( هتيلهآ مایقل ) :م امهرارقإ الو امهدوقع حصي ال ‹ نونجملاو يبصلاو هلوق ىلع :تلق
 :ش ( هذافن نأل « هتيانجل ةياعر هالوم قح يف ذفان ريغ ):م فلكم ريغ هنأ وهو هتيلهأ دوجول يأ

 يف نيدلا رقتسا اذإ يأ :ش ( هتبقرب نيدلا قلعت نع ىرعي ال ) :م لاحلا يف هرارقإ ذافن نأل : يأ

 يأ :ش ( كلذ لكو ):م هتبقر نم لقأ نيدلا ناك اذإ يأ :ش ( هبسك وأ ) :م اهاواس وأ «هتبقر

 . ىلوملا لام فالتإ يأ :ش ( هلام فالتإ ) :م هبسك وأ «هتبقرب نيدلا قلعت

 ( عناملا لاوزو ةيلهألا دوجول ةيرحلا دعب همزل لامب رقأ نإف ) :م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 رقأ نإو ):م ىلوملا قح وهو :ش ( عناملا مايقل لاحلا يف همزلي ملو ) :م ىلوملا قح ةياعر وهو :ش
 ناك اذإ هرارقإ حصي ال :رفز لاقو : عطقألا حرش يف لاقو :ش ( لاحلا يف همزل صاصق وأ دحب

 ىلإ راشأو « نيدب رقأ ول امك حصي الف« ىلوملا لام فالتإ هنم مزلي حص ول هنأل « هيلع ًاروجحم
 . هلوقب انلیلد

 :ش ( مدلا قح يف ةيرحلا لصأ ىلع ) :م فاقلا ديدشتب ىقبي دبعلا يأ :ش ( يقبم هنأل ) :م

 فيلاكتلا قح يف دبعلاو « فيلاكتلا نم اهنأل « ةيمدآلا صاوخ نم صاصقلاو دودحلا نأل

 مدلاب يأ :ش ( كلذب هيلع ىلوملا رارقإ حصي ال ىتح ) :م اهب هرارقإ ذفنيف ةيمدآلا لصأ ىلع يقبم
 1 . دحل اب وأ
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 هنألو «قالطلا الإ اًئيش بتاكملاو دبعلا كلم ال » :مالسلا هيلع هلوقل ؛ انيور امل هقالط ذفنيو

 ءًالهأ ناكف هيف ةحلصملا هج وب فراع

 . يلولا قح نالطب اًضيأ هيف : تلق نإف

 . ربتعي ال ينمضلاو ‹ ينمض هقح نالطب : تلق

 ال نأ يضتقي « قالطلا الإ اًميش بتاكملاو دبعلا كليا : مالسلا هيلع هلوق : تلق نإف

 ۰ صاصقلاو دودحلاب رارقإلا كلي

 هلوق نألو « دبعلا رارقإ ال رحل ا رارقإ اذه نوكيامهيف ةيرحلا لصأ ىلع يقب ال : تلق
 لاقي الو «حصي نأ يضتقي ‹ ١١( ةيآلا : ةعقاولا) ( ةريصب هسفن ىلع ناسنإلا لب :  ىلاعت

 لوانتي صنلاو « ريغلا قح قالم هرارقإ ذإ هلوانتي مل صنلا نأل لاملاب رارقإلا هنع صح هنإ

 هيلع هلوق ىلإ ءهبراشأ :ش ( انيور امل ):م دبعلا قالط يأ :ش ( هقالط ذفنيو ) :م

 ؛دبعلا كلي ال : مالسلا هيلع هلوقل ) :م «هوتعملاو ‹ يبصلا قالط الإ «عقاو قالط لك » : مالسلا

 . ( قالطلا الإ « اًنيش بتاكملاو

 ‹قالطلا يف «هننس» يف ةجام نبا جرخأ نكلو « تبثي مل ةرابعلا هذهب ثيدحلا اذه :ش

 يبنلا ىنأ » :لاق «سابع نبا نع « ةمرلا نع « يقفاخلا بويأ نب ىسوم نع « ةعيهل نبا نع
 دعصف « اهنيبو ينيب قرفي نأ ديري وهو « هتمآ ينجوز يديس نإ يي هللا لوسر اي : لاقف ل جر هي

 ‹ امهنیب قرفي نأ دیری مٹ هتم هدبع جوزي مکدحأ لاب ام سانلا اهبأ اي : لاقو ءربنملا مالسلا هيلع يبنلا

 . «قاسلاب ذخأ نمل  قالطلا اغنإ

 . فيعض ةعيهل نبا :تلق نإف

 نع «؟لماكلا» يف يدع نبا هجرخأو «ةجح امهب ىفكو يواحطلاو دمحأ هقثو :تلق

 لوسر ىلإ كولم ءاج لاق كلام نب ةبصع نع ‹ بوهوم نب هللا ديبع نع ‹ راتخم نب لضفلا

 م قالطلل :ش (ًالهأ ناكف « هيف ةحلصملا هجوب فراع ) :م دبعلا يأ :ش ( هنألو ) :م

 . فيعض وهو ةعيهل نبا هدانسإ يفو ٩ دبعلا قالط» باب )١/ 1۷١( ةجام نبأ هجرخأ (۱)

 : يدع نبا لاقو ةركنم هثيداحأ متاح وبآ لاق يرصبلا راتخملا نب لضفلا هيفو )٦/ ٠٤( يدع نبا هجرحخأ (۲)

 . انتم امإو ادانسإ امإ هيلع عباتي ال هيوريام ةماع
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 :ش ( ذفنيف هعفانم تيوفت الو ىلوملا كلم لاطبإ ) :م هتجوز دبعلا قالط يف يأ :ش ( هيف سيلو)

 . (باوصلاب ملعأ هللاو ) :م رحلاك ناكف ةيناسنإلاب صتخم هنأل هقالط يأ
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 داسفلل رجحلا باب

 نإو زئاج هلام يف هفرصتو هيفسلا غلابلا لقاعلا رحلا ىلع رجحب ال : -هللا همحر - ةفينح وبأ لاق
 - دمحمو فسوي وبأ لاقو . ةحلصم الو هيف هل ضرغ ال اميف هلام فلتي ادسفم ارذبم ناک

 :- هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو - هللا امهمحر

 ( داسفلل رجحلا باب ) :م

 ‹ هيف فلتخملا رجحلا نايب يف عرش هيلع قفتملا رجحلا نع غرف الو . داسفلا لجأل يأ :ش

 فالخب لمعلا ىلع هلمحتف حرف وأ بضغ نم ناسنإلا يرتعت ةفخ وهو « هفسلا داسفلاب دارملاو

 هفالتإ وأ لاملا ريذبت ىلع ءاهقفلا فرع يف بلغ دقو « لقعلا مايق عم لقعلاو عرشلا بجوم
 اذه لئاسمو « هب تلام اذإ رجشلا حيرلا تهفس لاقي «عرشلاو لقعلا ىضتقم فالخ ىلع

 رجح ىريال هنأل -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلعال ٠ باحصألا لوق ىلع ةينبم بابلا

 . هفسلاو داسفلا

 ريغ وهو « لقعلا فيفخ يأ :ش ( هيفسلا غلابلا لقاعلا رحلا ىلع رجحب ال ةفينح وبأ لاق ) :م
 يف فارسإلاو ريذبتلا هيفسلا ةداع نم : ؛طوسبملا» يفو . لقعلا صقان هوتعملا نإف « هوتعملا

 لثم اًضوع ةنايدلا لهأ نم ءالقعلا هدعي ال ضوع وأ ضرغل ال اًفرصت فرصتي نأو ةقفنلا
 ريغ دنع تاراجتلا يف نبغلاو لاغ نمشب ةرايطلا رامحلا ءارشو نيباعللاو نينغملا ىلإ لاملا عفد

 . دمحم

 هيفسلا غلابلا لقاعلا رحلا ىلع رجحلا ىلوملا ةقيرط يف :ريبكلا طيحملا» بحاص لاقو

 امهنإ مث « زوجي :دمحمو فسوي وبأ لاق . ةفينح يبأ دنع زئاج ريغ رشلاو ريخلا يف هلال رذبلا

 ىلإ جاتحي الو اروجحم غلبي دمحم لاق «'قلطموأ ٌروجحم غلب اذإ هيفسلا يف امهنيب اميف افلتخا
 هنأ ىلعاوعمجأف ‹ يضاقلا رجح ىلإ جاتحيو اًقلطم غلبي : فسوي وبأ لاقو . يضاقلا رجح

 عني ال ةفينح وبآ لاق « كلذ دعب اوفلتخا مث ٠ ةنس نيرشعو اًسمخ غلبي نأ ىلإ لاملا هنع عني

 ماد ام هنع عنب : -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو « ةنس نيرشعو سمخ دعب هلام هنع

 . اًمئاق هفسلا

 (ادسفم ):م هلوقو « ةمجعملا لاذلا ديدشتب :ش ( ارذبم ناک نإو زئاج هلام يف هفرصتو ) :م

 يف ءاقلإلاك :ش ( ةحلصم الو هيف هل ضرغ ال ام يف هلام فلتي ):م ارذبم هلوقل ريسفت :ش

 . كلذ وحنو رانلاب قارحإلا وأ رحبلا
 كلامو :ش ( -هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو -هللا امهمحر -دمحمو فسوي وب لاقو ) :م
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 هيضتقي يذلا هجولا ىلع ال هفرصب هلام رذبم هنأل هلام يف فرصتلا نم عنيو هيفسلا ىلع رجحي

 ريذبتلا لامتحا يبصلا قح يف تباثلا نأل « ىلوأ لب يبصلاب ؟رابتعا هل ًأرظن هيلع رجحيف لقعلا

 نم عنم ام هناسلب فلتي هنأل رجحلا نودب ديفي ال وه مث. لاما هنع عنم اذهلو < هتقیقح هقح يفو

 » ديشرلاب ارابتعا هيلع رجح الف « لقاع بطاخم هنأ : - هللا همحر- ةفينح يبألو . هدي

 ءارشلاو عيبلاك :ش ( هلام يف فرصتلا نم عنيو هيفسلا ىلع رجحي ) :م -هللا امهمحر- دمحأو

 قاتعلاو قالطلاك هيف رجحي الف هلمتحي ال يتلا امآو « خسفلا لمتحي امن امهوحنو ةراجإلاو

 . صاصقلاو دودحلاب رارقإلاو

 (لقعلا هيضتقي يذلا هجولا ىلع ال هفرصب هلام ) :م رذبم هيفسلا نأل يأ :ش ( رذبم هنأل ) :م

 لب) :م هيلع رجحي ثيح :ش ( يبصلاب ؟رابتعا هل ارظن هيلع رجحیف ) :م كلذك وه نم لکو :ش

 ( هتقيقح) :م هيفسلا قح يفو يأ :ش ( هقح يفو ريذبتلا لامتحا يبصلا قح يف تباثلا نأل « ىلوأ

 عنم هيف ريذبتلا ةقيقح دوجو لجألو يأ :ش ( لاما هنع عنم اذهلو ):م ريذبتلا ةقيقح يأ :ش

 . ١( ةيآلا :ءاسنلا) « مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو * : ىلاعت هلوقب صنلاب لاما هيفسلا نع يأ هنع

 :ش ( هدي نم عنم ام هناسلب فلتي هنأل رجحلا نودب ديفي ال ) :م لام لا عنم يآ :ش ( وه مث ) م

 اغنإ ليلدلا يف هركذ يذلا اذه : ليق هلام فالتإ ىلإ كلذ يدؤيف شحافلا نبغلاب هلام عيبي نأب

 رجزلا قيرطب هنع هيفسلا رجح نأل ‹ حصي الف « يعفاشلا لوق ىلع امأو « امهلوق ىلع حصي

 ‹ قسافلاك هلام يف احلصم هنيد يف ادسفم هيفسلا ناك اذإ اميف رهظت ةدئافلاو هيلع ةبوقعلاو

 ۰ ٠ .امهدنع هيلع رجحي الو ةبوقعو ارجز هيلع رجحي هدنعف
 هذهب هاري لب « طقف ةبوقعلاو رجزلا قيرطب كلذ ىري يعفاشلا نأ ملسنال : تلق

 ال امهو ًاضيأ خسفلا يفو « هب وأ زاج اب رجحلا زوجي هدنع نإف « اًضيأ الاق ام ةقيرطبو ةقيرطلا

 یفتا امیف اًضيأ هلوق یلعو ءامهلوق ىلع حصي ليلدلا نم هركذ ام ذعنيحف « قسفلاب هنايري

 . مهفاف « هيف امهعم

 اذه يفو :ش ( لقاع بطاخم ) :م هيفسلا نأ يأ :ش (هنأ : - هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 ىلع ايرج ءافيتسالا نم نكمتلا يضتقي فيلكتلا نأل « فرصتلا ةيلهأ ىلإ ةراشإ فصولا
 كلمتلاو كيلمتلاب كلذو لاومألا ىلإ لوصولاب نوكي اإ ءافيتسالاو « فيلكتلا بجوم

 اذهل اكلمتو اكيلمت تافرصتلا نم ليبسب ديشرلا لعج عرشلاو زييمتلا ةيلهأ تبثي لقعلابو

 ًارابتعا هيلع رجحي الف ) :م ديشرلاك لقاع فلكم هنأل هيفسلا قح يف دوجوم هنأو « ىنعلا

 ۰ . (دیشرلاب
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 الف ‹ ريذبتلا نم اررض دشا وهو مئاهبلاب هقاحل إو هتيمدآ رادهإ هتيالو بلس يف نأل اذهو
 لهاجلا ببطخملا ىلع رجحلاك ماع ررض عفد رجحلا ناك ول ىتح ‹ ىندألا عفدل ىلعألا لمتحي

 نجاملا يتفملاو

 . هيلع رجحيو لقاع بطاخم هنإف دبعلاب اذه ضقتني : ليق نإف :ش

 سيل دبعلاو ‹ لماكلا ىلإ فرصتي قلطملاو « قلطم وهو« بطاخم هنإ لاقاغنإ : تلق

 تارافكلاو ةيحضألاو «رطفلا ةقدصو « ةاكزلاك ةيلالا تاباطخلا طوقسل اًبطاخم هنوك يف لماكب

 دودحلا رطشو تاداهشلاو ‹ نيديعلاو «ةعمجلاو « جحلاك ةيلام ريغلا تاباطخلا ضعبو ‹ ةيلاملا

 . ضارثتعالا طقس رح لقاع بطاخم هنأل لاق ولو . اهريغو

 :ش ( مئاهبلاب هقاحلإو هتيمدآ رادهإ هتيالو بلس يف نأل ) :م رجحلا مدع يأ :ش (اذهو ) :م

 لمتحب الف ريذبتلا نم اررض دشأ ) :م هيلع رجحلا يأ :ش ( وهو ) :م تافرصتلا يف هلوق رابتعاب
 رجحلا يف ناك ول ىتح ) :م ريذبتلا وه يذلا :ش ( ىندألا عفدل ) :مرجحلا وه يذلا :ش ( ىلعألا

 ريغ نم بتكلا نم سانلا جلاعي يذلا وهو :ش ( لهاجلا ببطتملا ىلع رجحلاك ماع ررض عقد

 لالا ةطساوب اهتسايرو ةمكحلا فئاظو نولوتي نيذلا نامزلا اذه ءانبأك ةضراعلا ضارمألا

 . ةملظلا ةناعإو

 ‹ نابراقتم امهو لهاجلا يتفملاو : هداز رهاوخ مالسإلا خيش ركذو :ش ( نجاملا يتغملاو ) :م

 نجام لجر مهلوقو ‹« ظلغو بلص اذإ اًتوجم نجم ءيشلا نجم نم وهو « ماعامهررض نأل

 . ديرد نبا هلاق» ضحم يبرعب سيلو « ءايحلا ةلقو هجولا ظلغ نم ذخأ هنأک

 نم نيبتف دترت ىتح ةأرملا ملعي نأ لثم « ةلطابلا ليحلا سانلا ملعي يذلا نجاملا يتفملاو

 للحي وأ ًالالح مرحي نأ يلابي الو ملسي مث ةاكزلا هنع طقستف دتري هنأ لجرلا ملعيو ءاهجوز

 ءاهقفلا ةيلحب اولحت دق ةفئاط ةيرصملا رايدلاب تدهاش دقلو « مهنيد سانلا ىلع دسفي اًمارح

 مهايإ مهتكراشمو ةلودلا بابرأو ةملظلا مهتطلاخمب ءاملعلا نم لجألا بصانم ىلع اولوتساو

 ةدساكلا مهءاوهأ قفاوي ابو ةدسافلا مهضارغأ قباطي اب مهل اوطعأو ‹ داسفلا نم هيف مه اميف

 ريبك مهل كلل ىتفأ دق مهنم ادحاو نأ تاقثلا ضعب نم يعمس عرق دقلو ءاولضأو اولضف

 ةيآلا: ءاسنلا ) 4 مكنامأ تكلمام وأ لجو زع هللا لوقب الدتسم هكيلام يف نايتإلا ةحابإب

 . ةمرحلا يف طرش وهو دبزلاب فذقت ال اهنأب الدتسم رصمب رمخلا برش حابأ دق رخآو «(۳
 يبنلا دجسم يف ةشبحلا بعلب ًالدتسم يهالملا عامسو « صقرلاو « عامسلا زاوجب ىتفأ رخآو

 ‹«تاهرتلا نم مهنع ركذامم كلذ وحنو « نيتينغملا نيتيراجل ابو « قردلاو « بارحل اب ةي
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 ىلع سايقلا حصي الو ‹ ىندألاب ىلعألا ررض عفد وه ذإ « هنع ىوري اميف زاج سلفملا يراكملاو

 اذهو هسفنل رظنلا نع زجاع هنأل ؛ ىبصلا ىلع الو ةبوقعلا يف هنم غلبأ رجحلا نأل ؛ لالا عنم

 ةردقلا ةلآ ءاطعإب ةرم عرشلاو ارظن هيلع رداق

 ےہ
 ةيآلا : فهكلا) « 4 ايندلا ةايحلا يف مهيعس لض» نيذلا ءالؤه رش نم هللا انذاعأ ليطابألاو

 . ٠٠٠١( ةيآلا : ةرقبلا) ( قالخ نم ةرخآلا يف مهلامو# ٤

 قيرطلا يف هتلومح تام نإ هنإف « سانلا لاومآ فلتي هنأل :ش ( سلفملا يراكملاو ) :م

 فالتإ ىلإ كلذ يدؤيف « ةراجإلاب الو عيبلاب الإ اًئيش دجي ال يركتسملاو « ىرخأ هل سيلو

 زاج ) :م نايبلا ىلإ جاتحي الف سانلل ةرهاظ مهداسفب جحلا ةيراكم اميس الو سانلا لاومأ

 (ىندألاب ىلعألا ررض عفد وه ذإ ) :م ةفينح يبأ نع ىوري اميف رجحلا زاج يأ :ش ( هنع یوری امیف

 ررضلاب ماعلا ررضلا وهو ىلعألا ررضلا يأ < ىلعألا عفد ءالؤه ىلع رجحلا نأل يأ :ش

 . روجحملا قحلي يذلا ررضلا وهو « ىندألا

 ال يأ ءلالا هنع عنماذهلو ءامهلوق نع باوج اذه :ش ( لاملا عنم ىلع ساقلا حصي الو ) :م

 يآ :ش ( ةبوقعلا يف هنم غلبأ رجحلا نأل ) :م هنم لام ا عنم زاوج ىلع هيلع رجحلا زاوج سايق حصي

 ةبوقعلا قيرطب وه اغنإ لالا عنم ينعي « ةبوقعلا يف هنع لاملا عنم نم غلبأ هيفسلا ىلع رجحل ا نأل

 . هيلع ساقي الف ةبوقعلا يف هيف غلبأ رجحلاو « ريذبتلا ىلع هل ارجز نوكيل هيلع

 امهدنع امأ « ةبوقع هيلع رجحلا ىري هنأل -هللا همحر- يعفاشلا ىلع مزلي اذه : لیق

 . هل اًرظن هيلع رجحلا

 عنم هجو يف ليقو «ةبوقعلا قيرطب هنإ لاق ثيح انخياشم ضعب قيرط ىلع اذه : ليقو

 ريغ كلام وهو فرصتلا نع ىندألا عنم ذإ ىنعملا لوقعم ريغ عرش لاما عنم نأ سايقلا اذه

 . هيلع ساقي الف لوقعم

 ساقي الف لصأ تافرصتلا يف ناسللا قالطإو ةدئاز ةمعن لالا ىلع يمدآلل ديلا نإ : ليقو

 . امهاندأ ىلع نيتمعنلا ىلعأ لاطبإ

 هيفسلا ساقي ال نأ يبصلاب [رابتعا امهلوق نع اًسضيأ باوج :ش ( يبصلا ىلع الو ) :م

 ىلإ ةرورض جتحا كلذلف :ش ( هسفنل رظنلا نع زجاع ) :م يبصلا نأل يأ :ش ( هنأل ):م يبصلاب

 . فرصتلا يلي ال هيلع ىلوملاو اًيلو ريغلا ةروريص

 ارظن ) :مهلقع لامكل هسفنل رظنلا ىلع يأ :ش ( هيلع رداق ) :م هيفسلا يأ :ش ( اذهو ) :م

 ننسلا نع لدعي ناك نإو « غولبلاو « ةيرحلاو « لقعلا نم :ش ( ةردقلا ةلآ ءاطعإب ةرم عرشلاو
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 تاعربتلاو تابهلا يف هفسلا بلاغ نأل ديفم لالا عنمو « هرايتخا ءوسل هفالخ ىلع يرجلاو

 . ديلا ىلع فقي كلذو تاقدصلاو

 (هرايتخا ءوسل ) :م كلذ فالخ ىلع هيفسلا يرجو يأ :ش ( هفالخ ىلع يرجلاو ) :م هاوهب لقعلاب

 . حصي الفزجاع ىلع رداق سایق ناکف « هزجعی ال :ش

 لاما عنم نأ ينعي ‹ رجحلا ديفي ءالؤه مث ءهلوق نع باوج اذه :ش ( ديفم لاما عنمو ) :م

 :م تاراجتلا نود :ش ( تاقدصلاو تاعربتلاو تابهلا يف هفسلا بلاغ نأل ) :م ديفم رجحلا نودب

 ‹ كلذ نع عنتمي ءيش هدي يف نكي ملاذإف « ضبقلاب الإ كلي ال يأ :ش ( ديلا ىلع فقي كلذو)

 . دفي مل لعف نإو

 وه لمي نأ عيطتسي ال وأ اًقيعض وأ اًهيفس قحا هيلع يذلا ناك نإف  ىلاعت هلوق : تلق نإف
 الو هيفسلا لعج ىلاعت هنأل « رجحلا ىلع لدي « ۲۸١( ةيآلا : ةرقبلا) € لدعلاب هيلو للميلف

 . هيلع روجحم هنآ لیلد هيلع ایلوم هنوکو « هيلع ایلوم ناک يلو هيلع ناک اذٳف « هيلع

 « مهرد فل نيعبرأب اراد ىرتشا هنآ « -امهنع هللا يضر- رفعج نب هللا دبع نع يورو

 غلب املف « ماوعلا نب ريبزلا كراشف « هيلع رجحي نأ - امهنع هللا يضر- نامثع نم يلع بلطو
 للع اغإو « ماوعلا نب ريبزلا هكيرش لجر ىلع رجحأ فيك : لاق - هنع هللا يضر- نامثع كلذ

 ‹ يلع بلطف « ريبزلا هكراش امل اًبيع اذه ناك ولف «ةراجتلا يف ادهتجم ناك ريبزلا نأل ؛ اذهب

 لقني ملو « رحلا ىلع رجحلا مهعنم ىلع كلذ لدي ةليحلا هذهب هللا دبع لايتحاو « نامثع ليلعتو

 .اعامجإ ناكف فالخ مهريغ نع

 سانلا بطخ هنأ - هنع هللا يضر- رمع ىلإ هدانسإب ثيدحلا بيرغ يف ديبع وبأ ثدحو

 قبس لاق وأ « جاحلا قباس لاقي نأ هتنامأو هنيد نم يضر ةنيهج عنيسأ عنيسألا نإ الأ : لاقف

 مهنيب هلام مسقتلف ةادغلاب دغيلف نيد هيلع هل نمف هب نيد دق حبصأف اًضرعم نادأف جاحلا

 ريغ نم هلام عابو سالفإلا ببسب هيلع رجح - هنع هللا يضر- رمع نأ ليلد اذهف « صصحل اب
 . هاضر

 اذه ‹ حلصملا عم هزوج امك هيفسلا عم ةنيادملا زوج ىلاعت هللا نأ ةيآلا نع باوجلا : تلق

 هيلعو ريغصلاو نونجملا وهانهاه هيفسلا نإ لاقيو ٠ رجحلا بجويال هيفسلا نأ ىلع لدي

 الو# :ىلاعت هلوق يف هيفسلا لمحي اذكو «هناصقن وأ لقعلا مادعناب كلذو ليوأتلا لهأ نمريثك

 عفد نع جاوزألا يهن دارملاو « رجحلا يف اًضيأ جاجتحالا هب طقسيف ( مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت

 كلذو مكلاومآ لاق هنأ ىرتالأ ءهلعفت برعلا تناكامك نهيلإ فرصتلا لعجو ءاسنلا ىلإ لالا

 ءاهفسلا لاومأ ال ىنعملا اذهب نيبطاخملا لوانتي

۹۲ 



 رجحلا نال « زاج هنع قلطأ و هرجح لطبأف رخآ ضاق ىلإ عفر مث هيلع يضاقلا رجح اذإو : لاق

 ‹ ءاضقب سیلو یوتف هنم

 ىلوم هيفسلا نأ ىلع لدي ال (۲۸۲ ةيآلا : ةرقبلا) (لدعلاب هيلو للميلف # : ىلاعت هلوقو
 نم يدي نيب لدعلاب يلي قحلا بحاص ىلولا نم دارملا لاق نيرسفملا ضعب نأل «ةلاحم ال هيلع
 .« تالیوأتلا حرش» يف اذك « هبحاص ىلع صقني الو ايش كلذ ىلع ديزي الثل قحلا هيلع

 ناك دقف رذنملا ىلع رجحلا وه - هنع هللا يضر- يلع يأر ناك نإف « هللا دبع ثيدح امآو

 هذه نإف رجحلا لاطبإب الغتشا ثيح « كلذ فالخ ىلع« رفعج نب هللا دبعو «ريبزلا يآر

 ‹ مهنم دحاو لوق ىلع لوزنلا بجي الف لب هللا لوسر باحصأ نيب اهيف فالخلا عقو ةلأسم

 . ليلدلاب ضعبلا ىلع ضعبلا لوق حيجرت بجيو

 ليلد كلذ نوكي الف هاضرب كلذ لعفنإ بلاغلاف - هنع هللا يضر- رمع ثيدحو

 ضرتعي يذلا وهواًضرعم نادتسا ينعي « اًضرعم نادأف هلوق . ةجح مصخلل يفني الف ءرجحلا

 ال اميف عقواذإ ايد لجرلاب نيد لاقي « بلغ يأ هب نيد لاقي هنكمأ نمم نيدتسيل سانلا

 . هنم جورخلا عيطتسي

 لاقو . هيفسلا ىلع يأ « رجحلا ةلأسم ىلع عيرفت :ش ( هيلع يضاقلا رجح اذإو : لاق ) :م

 نأ انملس : لاقي نآب فالخلا ةقيرط : خسنلا يفو . هركذ لاؤسل اًباوج اذهركذ : يزارتألا

 يضاقلا رجح اذإ اميف انمالكو « هيف انل مالك الو « ذفان يضاقلا رجح لبق روجحملا فرصت

 هؤاضق ذفن هيف دهتجم لصف يف عقو اذإ يضاقلا ءاضق نأل « رجحلا دعب ذفني هفرصت نإ متلق ملف

 فرصت دنسي ال نأ يخبنيف « مئانخلا ةمسقو بئاغلا ىلع ءاضقلاو ربدملا عيب يف امك قافتالاب

 . نيباوجب هنع اوباجأف « يضاقلا رجح دعب هيفسلا

 ال هيف ادهتجم ناك اذإ ءاضقلا سفن نأ بئاغلا ىلع ءاضقلا ةلأسم يف اوركذ ام : امهدحأ

 . هيف دهتجم هيفسلا ىلع رجحلاب ءاضقلا سفن نأل كلذك انهو « ذفني

 ۾ ءاوس هريغ ىوتفو يضاقلا اذه ءاضق ناكف « ىوتف وه لب ءاضقب سيل اذه نأ : يناثلاو

 يأ :ش (زاج هنع قلطأو ) :م لوألا يضاقلا رجح يأ :ش ( هرجح لطباف رخآ ضاق ىلإ عفر مث)

 نأل :ش (ءاضقب سيلو ىوتف ) :م يضاقلا نم يأ :ش ( هنم رجحلا نأل ) :م هفرصت زاج هيفسلا نع
 ىوعدلا نم ةموصخلل دب الو « تاموصخلا لصفل عرش هنأل « ةموصخ نم هل دب ال ءاضقلا

 وهو ‹ هيلع ىضقملاو هل يضقملا مدعل ىوتف وه لب ءاضق نوكي الف كلذ دجوي ملو راكنإلاو

 . هلوق ینعم

۳ 



 دب الف هيف فلتخم ءاضقلا سفنف ءاضق ناك ولو هيلع ىضقملاو هل ىضقملا دجوي مل هنأ ىري الأ

 نالطيب ىضقف هريغ ىلإ وأ رجاحلا يضاقلا ىلإ رجحلادعب هفرصت عفر ول ىتح « ءاضمإلا نم

 ‹ كلذ دعب ضقنلا لبقي الف هب ءاضمإلا لاصتال هلاطبإ ذفن رخآ ضاق ىلإ عفر مث هفرصت

ieءاضقلا نأل ‹ ءاضق نوكيالف :ش ( هيلع ىضقملا و هل ىضقملا دجوي مل هنأ ىري الا  

 یتم ءاضقلا لبق هيلع ًاروجحم ناک هنإف « اًتاٹ ناک ام اہم ناک اذه لب « تباثب سیل ام تبثی

 . ىوتفلا دح وهاذهو هلام ارذہم ناك

 لامتحا ىلع ءاضق ناك يضاقلا رجح نأ انملس نئلو ينعي :ش ( ءاضق ناک ولو ) :م

 : هل رظن رجحلا نإ ثيح نم هل اًيضقم هيفسلا لعجي نأ وهو ‹« دعب

 رجح اب ءاضقلاو « هل ارظن الإ « تبث ام رجحلا نإ ثيح نم هل اًيضقم هيفسلا لعجي نأ نكي

 نوكي الف ةهجلا فالتحاب هيلع ىضقملاو هل ىضقملا دجو اذإف « اضيأ هل ايضقم لعجيف « هيلع عقي

 يبآ دنع نأل :ش ( هيف فلتخم ءاضقلا سفنف ) :م ءاضق ناك ول هنب -هللا همحر- باجأف

 يضاقلا نوكيف « هيف اًقلتخم ءاضقلا سفن نوكيف زوجي امهدنعو رجحلاب ءاضقلا زوجي ال ةفينح

 عفتريل ءاضمإلا نم دب الف هجو نود هجو نم اًتباث هنوکل هلاطبإو « هذيفنت نيليبسب يناشلا

 يعفاشلل اًقالخ اندنع حاكللا زوجي نيتأرماو لجر ةداهشب لجر جوزت اذإ هريظن

 ۰ هيلع اعمجم ريصي ال هتحصب یضقف يعفاشلا يضاقلا ىلإ حاكنلا اذه عفر ولف -هللا همحر

 . اعامجإ ذفنيف اهيف ءاضقلا يف فالتخالا نوكيف « هيأر فالخ ىلع ىضق هنأل

 ءاضقلا سفن نكي ملاذإ فالحلا عفري اغنإ فلتخملاب يضاقلا ءاضق : يزابخلا لاقو

 . ءاضقلا اذه ذافنل رخآ ءاضق نم دب الو « اًملتخم

 م هيفسلا فرصت يأ :ش ( هفرصت عفر ول ىتح ) :م رخآ ءاضقب :ش ( ءاضمإلا نم دب الف ) :م

 (هلاطبإ ذقن رخآ ضاق ىلإ عفر مث هفرصت نالطبب ىضقف هريغ ىلإ وأ « رجاحلا يضاقلا ىلإ رجحلا دعب)

 . يناثلا يضاقلا لاطبإ يأ :ش

 لاصتال) :م هذافنب مكح هنأل ‹ يناثلا ديفنت ىلع رمتسا هانعم ديدشتلاب ذفن يور : ليق

 . ءاضمإللا دعب يأ :ش ( كلذ دعب ضقنلا لبقي الف هب ءاضمإلا

۹٤ 



 اسمخ غلبي یتح « هلام هيلإ ملسي مل ديشر ريغ مالغلا غلب اذإ : - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع مث

 هيلإ ملسي ةنس نيرشعو اًسمخ غلب اذإف « هفرصت فن كلذ لبق هيف فرصت نإف « ةنس نيرشعو

 زوجي الو ‹« هدشر سنؤي یتح ادب هلام هیلإ عفدی ال : الاقو . دشرلا هنم سنؤی مل نإو هلام

 : - هللا همحر- ةفينح يبألو .ابصلاك راصو ةلعلا يقب ام ىقبيف هفسلا عنملا ةلع نأل « هيف هفرصت

 يف ادج ريصي دق هنأ ىرت الأ « اًبلاغو ارهاظ اذه دعب بداتي الو بيدأتلا قيرطب هنع لاما عنم نأ

 نسلا اذه

 ديشر ريغ هنوك لاح يآ :ش ( ديشر ريغ مالغلا غلب اذإ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع مث ) :م

 هنأل :ش ( هفرصت ذفن كلذ لبق هيف فرصت نإف « ةنس نيرشعو اًسمخ غلبي ىتح هلام هيلإ ملسي مل ) م

 . هدنع هيلع رجحی ال

 وبآ يآ :ش ( الاقو . دشرلا هنم سنؤي مل نإو هلام هيلإ ملسي ةنس نيرشعو اًسمخ غلب اذإف ) م

 هفرصت زوجي الو هدشر سنؤی یتح ادبآ هلام هیلإ عفدیال ):م -هللاامهمحر- دمحمو فسوی

 نأل ) :م رهاظ حماست ىتح نيبو هنيب عمحجلاو « فرظلا ىلع بصن ادبأو « هلام يف يآ :ش (هيف

 قلع ىلاعت هللا نأل « ةيقاب ةلعلا تماد ام عنملا ىقبي يأ :ش ( ةلعلا يقب ام ىقبيف ‹ هفسلا عنملا ةلع

 . دشرلا سانيإب لاملا عفد

 قلعملاذإ هلبق عفدلازوجي الف « ١( ةيآلا : ءاسنلا) ( ادشر مهنم متسنآ نإف # :هلوقف

 م ةثالثلا تلاق هب و نامزلل ال اهلاوزو اهمايقل ةربعلاف « ةلص هفسلاو ءهلبق مودعم طرشلاب

 همكحف ادوجوم مادام هفسلاف « ابصلا مكحك هفسلا مكح راصو يأ :ش ( ابصلاك راصو)

 . اًيناف اخيش راص ولو يبصلا مكح

 اذه هجوي نأ نكي :ش ( بيداتلا قيرطب هع لالا عنم نأ :- هللا همحر - ةفينح يبألو ) :م

 « بيدأتلا قيرطب هنع عنملا وه لولعملا نكل« هفسلا عنملا ةلع نأ انملس لوقي نأ :لوألا

 بيدأتلا ءاجر عطقني مل ام وهو بيدأتلل الحم نوكي نأ يضتقي اذهو « بيدأتلا ثيح نم ينعي

 نيرشعو اًسمخ هغولب دعب بيدأتلا ىقبي الو يأ :ش ( اًبلاغو ؟رهاظ اذه دعب بدأتي الو ) :م

 . لاوحألا بلاغ يف ارهاظ ةرملا هذه دعب بيدأتلا ءاجر عاطقنال ةنس

 هغولب دنع بيدآتلا مدعل حيضوت اذه :ش ( نسلا اذه يق ادج ريصي دق هنأ ىرت الأ ) :م

 يف غولبلا ةدم لصأ رابتعاب كلذ دنع ادج ريصي هنأل « ةنس نورشعو ةسمحخ وهو نسلا اذهل

 اًسمخ غلب نم مئابطلا لقأو « رهشأ ةتس وهو لمحلا ةدم لقأو « ةنس ةرشع اتنثا وهو لازنإلا

 ام ىندأ نأل « نسلا اذه يف احيحص اج ريصي هنأ یرت الأ « هدشر غلب دقف ةنس نيرشعو

۹ 



 عطقنيو « غولبلا لئاوآ يف وهو ابصلا رثآ رابتعاب عملا نألو ‹ عفدلا مزلف ‹ عنملل ةدئاف الف

 اهيفس راص مث ادیشر غلب ول : - هللا همحر- ةفينح وبأ لاق اذهلو ‹ عنملا ىقبي الف نامزلا لواطتب

 ءابصلا رثاب سيل هنأل ؛ هنع لاما عنمي ال

 مث ةنس ةرشع يتنثا يف كلذ غلبي رهشأ ةتس يف هل دلوي مث ةنس ةرشع يتنثا يف ناسنإلا ملتحي

 هعرف راص نمو « ةنس نيرشعو سمخ يف احيحص ادج ريصيف رهشأ ةتس يف نبا دلو هل دلوي
 الف هبيدأت ءاجر عاطقنا رهاظلاف ةدملا هذه ىلإ هدشر سنؤي مل اذإف ‹ ةيلصألا يف ىهانت دقف ًالصأ

 راص اًعلبم غلب ول هنأ تيآرأ لاقف باتكلا يف دمحم راشأ اذه ىلإ « كلذ دعب هنع لاما عنل ىنعم

 . حيبق اذه « هنم لام ا عنو هيبأ ىلع هب رجحي ناک ةلفان هلو اًيضاق هدلو

 ةرشع ينثا يف يبصلا غلب يأ « ةنس نيرشعو نيتنلا يف ادج ناسنإلا ريصي دق : تلق نإف

 لجر نم اهجوزف نينس عست ىلع تنبلا تغلبف اًتتب رهشأ ةتسل تدلوف ةآرماب جوزتف ةنس

 . ةنس نيرشعو سمخب هردق ملف « ةنس نيرشعو نينثا يف ادج راصف رهشأ ةتسل تدلوو

 . هبرابتعا ال دسافلاو « حيحصلا دحجلا وهو قلطملا دحلا : تلق

 هيفني اندنع نكل لولدملا توبث ىلع لد نإو متركذ ام لاقيف ةضراعم لعجي نأ : يناثلا هجولا

 . كلملا اذه دعب بيدأت الو بيدأتلا قيرطب هنع لاما عنم نأ وهو

 عفد مزل كلذك ناك اذإف يأ :ش ( عفدلا مزلف ) :م هنع لاملا عنمل يآ :ش ( عنملل ةدئاف الف ) :م

 مل اذإ غولبلا دعب عنملا نأ هريرقت رخآ ليلداذه :ش ( ابصلا رثأ رابتعاب عنملا نألو ) :م هيلإ لاما

 عطقنيو غولبلا لئاوأ يف ) :م هنادجو يأ ابصلا رثأ :ش ( وهو ) :م ابصلا رثأ رابتعاب هدشر سنؤي

 ينامث نسلا ثيح نم غولبلا ةدم نأل « ةنس نيرشعو سمخب كلذ ردقو :ش ( نامزلا لواطتب

 ةدم ارابتعا نينسلاب عيبملا كلذ ردقو « غولبلا مكح يف وهف غولبلا نم برق امو ةنس ةرشع
 . ( ةعبس اوغلب اذإ ةالصلاب مكنايبص اورم » : الب يبنلا راشأ ام ىلع ءادتبالا يف زييمتلا

 رثأ رابتعاب ‹عنملا نأ لجألو :يأ :ش (اذهلو ):م كلذ دعب :ش ( عملا ىقبي الف ) :م

 ادیشر هنوک لاح يبصلا غلب ول يأ :ش ( ادیشر غلب ول : -هللا همحر- ةفينح وبأ لاق) :م ابصلا

 وأ «بضغلامإ « هترتعا ةفخل لب :ش (ابصلا رثأب سيل هنأل ؛ هنع لاما عني ال اميفس راص مث) :م

 . حرف

 قلعملا ذإ « هيلإ عفدلا زوجي ال « دجوي ملامف « ديشرلا نم اًيناب ىتلعم عفدلا : تلق نإف
 . دشرلا هنم سنؤي ملام هلال ادسفم يقب امو هدوجو : ليق « دجويال طرشلاب

 )١( ينابلألا ةمالعلل دواد يبأ حيحص رظنا : حيحص )۹٦/١( .

۹٦ 



 حص امل امهدنعف ‹ هيلع رجحلا ىري نم لوق ىلع عيرفتلا اغإو « هلوق ىلع عيرفتلا یتأتی ال مث

 نأل ‹ مكاحلا هزاجأ ةحلصم هيف ناك نإو < هيلع رجحلا ةدئافل اريفوت عاب اذإ هعيب فني ال رجحلا

 امك هيف ةحلصملا ىرحتيف هل ارظان مكاحلا بصن دقو هل رظنلل فقوتلاو دجو دق فرصتلا نكر

 . هدصقيو حعيبلا لقعي يذلا يبصلا يف

 هب داري ركس هنكل هانملس مدعلادنع مدعلا ال دوجولا دنعدوجولا بجوي طرشلا : تلق

 «ًالصأ هع رف ةروريصل ةلاحلا هذه ىلإ ناسنإلا لصو اذإ كلذ دجو دقو هيلع قلطني ام ىندأ

 . ةلاصألا يف اًيهانتم ناكف

 «هرصتخم» يف يرودقلا هركذ يذلا عيرفتلا يأ :ش ( هلوق ىلع عيرفتلا ىتاتي ال مث ) م

 ىري نم لوق ىلع عيرفتلا امنإو ):م ةفينح يبأ لوق ىلع ىتأتيال « هعم ىدعتي ال عاب اذإف لوقي
 لجأل يأ :ش ( هيلع رجحلا ةدئافل اريفوت عاب اذإ هعيب ذفني ال رجحلا حص امل امهدنعف « هيلع رجحلا

 . اًقوقوم نوكيف « هيلع رجحلا ةدئاف راهظإل دارأ « رجحلا ةدئاف ريفوت

 يف ًاًيقاب نمثلا ناكو احبار عيبلا ناك وأ ةميقلا لثم ناك نآأب :ش ( ةحلصم هيف ناك نإو ) :م

 ةميقلا نم لقأ نمشلا ناك نإو « فوقوملا عيبلا كلذ مكاحلا زاجأ يأ :ش ( مكاحلا هزاجأ ) :م هدي

 هدي نع عيبملا جورخل هب ررض هيف نأل « زجي مل هدي يف نمشلا قبي مل وآ ارساخ عيبلا ناك وأ
 نكر نأل ) :م هلوقب فقوتلاب زاوجلا ىلع لدتساو « لدبلا نم ءيش هدي يف نوكي نأ نودب

 . زاوجلا بجوي كلذو :ش ( دجو دق فرصتلا

 . هله نم سيل هيفسلاو « هلهأ نم فرصتلا نكر دجو اذإ زاوجلا بجوي اغنإ : ليق نإف
 . مدقت امك هيفني ال « هفسلاو « لقعلاب ةيلهألا نأل « لهأ هنأب : بيجأ

 هل رظنلل : هلوقب باجأف ؟ فقوتلا مالعف لاقي امع ب اوج اذه :ش ( هل رظنلل فقوتلاو ) :م

 يبصلا يف امك هيف ةحلصملا ) :م هداهتجاب دصقي يأ :ش ( ىرحتيف هل ارظان مكاحلا بصن دقو ) :م

 يذلا هئارشو يبصلا عيب يف يلولا وأ مكاحلا ىرحتي امك يأ :ش ( هدصقيو عيبلا لقعي يذلا

 همحر- دمحم لغتشا دقو « رمامك بلاج هنأب ءارشلاو « بلاس هنآ ملعي نأب عيبلا لقعي

 مل يذلا يبصلا ةلزنمب وه : لاقو هبهذم ىلع عيرفتلاب باتكلا رخآ ىلإ رجحلا باتك يف -هللا

 يه لب ةلطابب تسيل هتافرصت نأل « الف ال امو زوجي مكاحلا هزاجأ نإف « ىرتشا وأ عاب اذإ غلبي

 ةلزنمب « هدريالو هزيجي ةحلصم هعوقو يضاقلا ىأر اذإف « ةحلصم اهعوقو لامتحال ةفوقوم
 : عبرأ لاصحخ يف هقرافي هنآ الإ < لقعي يذلا يبصلا

 يفو « مكاحلا رمأب الإ هل يرتشي الو هلام هيلع عيبي نأ هيبأل الو هيصول زوجي ال : ىلوألا

۹۷ 



 يضاقلا رجح نم دبال هنأل ؛ - هللا همحر- فسوي يبأ دنع زاج يضاقلا رجح لبق عاب ولو

 دنعو ‹ يضاقلا لعف نم دب الف ‹ هرظنل رجحلاو رظنلاو ررضلا نيب رئاد رجحلا نأل ؛ هدنع
 ىلعو ابصلا ةلزنمب هفسلا يه ةلعلا ذإ هدنع اروجحم غلبي هنأل زوجي ال - هللا همحر -دمحم

 ‹امهدنع هقتع ذفن دبع قتعأ نإو . اهيفس راص مث اديشر غلب اذإ فالخلا اذه

 . هوبأ وأ هيصو كلذ كلم غلبي مل يذلا

 ‹ هریبدت حصي ربد ول اذکو ‹ هتمیق يف یعسیو «هقتع زاج دبع ع . : ةيناثلاو

 .ًالصأ حصيال غلبي مل يذلا قاتعإو « اربدم هتميق يف ىعسي هنع تام ولو

 انکلو « اًسایق لطاب هریغو ريبدتلا نمأدسفم غلب دق يذلا مالغلا اياصو نأ : ةثلاثلاو

 امك زئاج قسفلا هجو ريغ يف نوكي امو ىلاعت هللا ىلإ هب برقت امو قحلا قفاو ام نأ نسحتسن
 . زوجي ال اهيفس نوكي امو هريغ ةيصو زوجي

 . الصأ زوجت ال غلبي مل يذلا مالغلا اياصو امأو

 نإف «هل دلو مأ ةيراجلا تناكو « هبسن تبث هاعداف «دلوب هتيراج تءاج اذإ : ةعبارلاو

 . يفاکلا# حرش يف رکذ اذک « غلبي مل يذلا مالغلا فالخب ةرح تناك تتام

 ال : لاقف قالطلاو « حاكنلا عبرألا لاصخلا ةلمج نم «هطوسبم» يف هداز رهاوخ ركذو

 حاكن زوجي الو هيفسلا حاكن زوجي اذكو « هيفسلا قالط زوجيو « لقاعلا يبصلا قالط زوجي

 اهيف قرتفي يتلا لاصخلا نوكت اذه ىلعف دلولا هاعداو اياصولا ركذي ملو « لقاعلا يبصلا

 . اتس يبصلاو هيفسلا

 ضعب يفو « يضاقلا رجح لبق يأ :ش ( رجحلا لبق ) :م هيفسلا يأ :ش ( عاب ولو ) :م

 ال هنأل ) :م دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( -هللا همحر- فسوي يبأ دنع زاج ) :م كلذك خسنلا

 يأ :ش ( رظنلاو ) :م هتيمدأ رادهإ وهو :ش ( ررضلا نيب رئاد رجحلا نأل ؛ هدنع يضاقلا رجح نم دب

 دحأ حجرتيل :ش ( يضاقلا لعف نم دب الف هرظنل رجحلاو ) :م ناك امك هكلم ىلع عيبلا عاقيإ يف

 . رخالا ىلع نيبناحلا

 ذإ هدنع اروجحم غلبي هنأل ) :م كلام لاق هبو :ش ( زوجي ال -هللا همحر - دمحم دنعو ) :م

 اذه ىلعو ) :م مكحلا هيلع بترتيف ءاضقلا لبق دوجوم وهو :ش (ابصلا ةلزنمب هفسلا يه ةلعلا

 يضقي ىتح اروجحم ريصي ال فسوي يبأ دنعو :ش ( اهيفس راص مث اديشر غلب اذإ فالخلا

 م رجحلا دعب ينعي :ش ( دبع قتعأ نإو ) :م هفسلا درجمل اروجحم ريصي دمحم دنعو « يضاقلا

 - ةفينح يبأ لوق وهو « -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع هقتع ذفن)
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 رثؤي لزهلا هيف رؤي فرصت لك نأ امهدنع لصألاو . ذفني ال : - هللا همحر- يعفاشلا دنعو

 ىلع ال همالک جرخی لزاهلا نأ ثيح نم لزاهلا ىنعم يف هيفسلا نأل < الف ال امو رححلا هيف

 قتعلاو هيفسلا كلذكف « هلقع يف ناصقنل ال لقعلا ةرباكمو ىوهلا عابتال < ءالقعلا مالک جهن

 رجحلل ريثأت هنأل ؛ هفسلا بہسب روجحملا تافرصت ذافن ىف ءاوس هدعبو رجحلا لبق مكحلا -هللا

 رارقإلاو ءارشلاو عيبلاك رجحلا هيفرثؤي يتلا تافرصتلا رئاس يف امهلوق نع أزارتحا لب « هدنع
 . لام اب

 همحر- دمحأ لاق هبو :ش ( ذفني ال يعفاشلا دنعو ) :م : لاق ثيح يعفاشلا لوق نعو

 :ش (امهدنع لصألاو) :م ةذفان ريغ هيلع روجحملا تافرصت نأل . كلام لوق سايق وهو < -هللا

 . رجحلا هيف رثؤي الف لرهلا هيف رثؤي ال امو يأ :ش ( الفال امو « رجحلا هيف رثؤي لزهلا هيف

 همالك جرخب لزاهلا نإ ثيح نم ) :م هجو لك نم ال :ش ( لزاهلا ىنعم يف هيفسلا نأل ) :م
 نوكسو «نونلا حتفبوهو ‹ حضاولا قتيرطلا ىلع ال يأ :ش ( ءالقعلا مالك جهن ىلع ال
 ۾ ملعي ملع باب نم وهو « سفنلا عبانت وهو ‹ رهبلا وهف ءاهلا كيرحشتب جهنلا امأو ءءاهلا

 دصقي هنأل « لقعلا هيلاعتو سفنلا ىوه هعابتا لجأل يأ :ش ( لقعلا ةرباكمو « ىوهلا عابتال)

 جرخي ال ينعي :ش ( هيفسلا كلذكف ‹ هلقع يف ناصقنلال ) :م مالكلا هل عضوام نود بعللا

 . لقعلا ةرباكمو ىوهلا عابتال ءالقعلا مالك جهن ىلع همالك لزاهلا

 : هجوأ نم ثحب هيفو « هيفسلا نم يأ :ش ( هنم حصيف لزهلا هيف رثؤي ال ام قتعلاو ) :م

 وأ يدهب رذن ول اذكو « يضاقلا هذفني مل ةبقر قتعأو هنيي يف ثنح ول هيفسلا نأ : لوألا

 « دج نهلزهو دج نهدج ثالث » : ةا هلوقل « لزهلا هيف رثؤي ال ام اذهف « هدفني مل هريغ
 . هفسلاب رجحلا هيف رثأ دقو

 اذ هفسلاب روجحملاو « ةياعس هيلع بجي ملو « قتع هدبع قتعأ اذإ لزاهلا نأ 7 يناثلاو

 . هيف رثأ رجحلاو « ةياعسلا بوجو يفرثؤي مل لزهلاف ةياعسلا هيلع بجو « هقتعأ

 هيف حيحصلاو « لزاهلا قح يف ال هيفسلا قح يف حصي اإ روكذملا ليلعتلا نأ : ثلاثلاو

 . ٤١۳( /۲) ينابلألا ةمالعلل دواد يبآ حيحص رظنا : نسح ثيدح ()
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 نم ءيش هدعب فني ال ىتح قرلا ببسب رجحلا ةلزنمب هفسلا ببسب رجحلا نأ : هدنع لصألاو

 حص اذإو . هيفسلا نم كلذكف قيقرلا نم حصي ال قاتعإلاو « قوقرملاك قالطلا الإ هتافرصت

 هنأ الإ قتعلا در يف كلذو « رظنلا ىنعمل رجحلا نأل ‹ هتميق يف ىعسي نأ دبعلا ىلع ناك امهدنع

 ال هنأ - هللا همحر- دمحم نعو ‹ ضيرملا ىلع رجحلا يف امك ةميقلا درب هدر بجيف رذعتم

 ةياعسلا بجي

 . لقعلا يف ناصقنل ال هل مالكلا عضو ام نود هب بعللا هدصقلو لاقي نأ

 فالتإلا ىلإ عجري اميف ةيلاملا تافرصتلا نع رجح اب ءاضقلا نأ لوألا نع : باوجلاو

 نآ ناکمإل رجحلا نع دوصقملا ةعاضإ امه ذيفنت يف نأل ‹ روذنلاو تارافكلا ذيفنت مدع مزلتسي

 . روذنلاو ثلحلاو نيميلاب هلام عيمج يف فرصتي

 . باتكلا يف ءيجيس أم : يناثلا نعو

 ىرهلا عابتاو لقعلا ةرباکم نم هل عضو ام كرتو مالكلاب بعللا دصق نأ : ثلاثلا نعو

 . امهنیب قرف الف

 بيسب رجحلا ةلزنمب هفسلا ببسب رجحلا نأ ):م يعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنع لصألاو ) :م

 ناسللاب ةبوقعلا مازلإل ًالهأ نوكي نأ نم جرخيالو باطخلا ليزي ال هنآ يف :ش ( قرلا

 نم ءيش ) :م رجحلا دعب يأ :ش ( هدعب ذفنی ال یتح ) :م كلذك قرلا نأ امك « اهببس باستكاب

 سيل :انلق :ش ( هيفسلا نم كلذكف « قيقرلا نم حصي ال قاتعإلاو قوقرملاك قالطلا الإ هتافرصت

 فرصي نأ ىتح «هفرصت هيقالي يذلا لحما يف ريغلا قحل قرلا رجح نل « قرلاك هفسلا

 يذلا لحملا يف دحأل قح ال اذهو« صاصقلاو دودحلاب رارقإلاك ذفان هيف ريغلل قحالاميف

 . اذفان نوکیف « هفرصت هیقالي

 - كدمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش (امهدنع ) :م هيفسلا قتتع يأ :ش ( حص اذإو ) :م

 يآ :ش ( كلذو ‹ رظنلا ىنعمل رجح ا نأل ‹ هتميق يف ىعسي نأ دبعلا ىلع ناك ):م -هللا امهمحر

 بجيف ) :م خسفلا هلوبق مدعل :ش ( رذعتم هنآ الإ ) :م هلاطبإ يأ :ش ( قتعلا در يف) :م رظنلا

 ( ضيرملا ىلع رجحلا يف امك ) :م ءاعستسالاب هيلإ دہعلا درب قتعلا در يآ :ش ( ةميقلا درب هدر

 اذإ ء ةثرولل هتميق يثلث وأ ءامرغلل هتميق لك يف ةياعسلا بجت هضرم يف اًدبع قتعأ ول ينعي :ش

 ید ام رخآ حل ةياعسلا بوجوب هدر ناكف « قتعلا در رذعتل هاوس هل لام الو نيد هيلع نکی مل

 ىلع ةياعسلا بجي ال نأشلا نأ يأ :ش ( ةياعسلا بجي ال هنأ -هللا همحر- دمحم نعو ) :م
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 ولو . قتعملا ريغ قحل الإ عرشلا يف اهبوجو دهع ام ةياعسلاو هقتعمل اقح بجت انإ تبجو ول هنأل

 «ايح ىلوملا ماد ام ةياعسلا بجت ال هنأ الإ ‹ هتقيقحب ربتعيف قتعلا قح بجوي هنأل زاج هدبع ربذ

 هتومب قتع هنأ اربدم هتمیق يف ىعس دشرلا هنم سنؤي ملو تام اذإو . هکلم ىلع قاب هنأل

 . ريبدتلا دعب هقتعأ اذإ امك راصف <« ربدموهو

 لوقك لوألا هلوقامأو ٠ فسوي ىبأ لوق رحآ هنع ةياورلا هذه «طوسبملا» ىف لعج « دبعلا

 ٠ . ةياعسلا بوجو يف دمحم

 اًقح بجت امنإ ):م يعسلا رابتعاب ريمضلا ريكذتو ةياعسلا نأل يآ :ش ( تبجو ول هنأل ) :م

 نيكيرشلا دحأ قاتعإ يف امك :ش ( قتعملا ريغ قحل الإ عرشلا يف اهبوجو دهع ام ةياعسلاو هقتعمل

 . تکاسلل ىعسي هنإف

 هراهظ نع ادبع قتعأ ولو . هلام نع بئاغلا ةلزنم هنأل هأزجأ ماصو هتأرما نع رهاظ ولو

 دحأ ماص نإف « ضعبب اًقاتعإ نوكي هنأل « هراهظ نع هئزجي ال مث هتميق عيمج يف مالغلا ىعس

 . « يفاكلا » حرش يف اذك «ريسلا رسعم ةلزنمب قتعلا الإ هئزجي مل احلصم راص مث نيرهشلا

 لد ريبدتلا نأل يأ :ش ( قتعلا قح بجوي هنأل «زاج هدبع م هيفسلا يآ :ش ( ربد ولو ) :م

 نألف « قتعلا ةقيقح ًاشنأ هكلم امل هنأل « قتعلا ةقيقحب يأ :ش ( هتقيقحب ربتعيف ) :م ربد هلوق هيلع
 :ش ( هكلم ىلع قاب هنأل يح ىلوملا مادام ةيامسلا بجي ال هنأ الإ ) :م ىلوأ ناك هقح ءاشنإ كلي

 هدبع ربد ول هنأ ىرت الأ « اتيد هدبع ىلع بجوتسي ال ىلوملا نأل « ةياعسلا باجيإ نكي الف

 ثيح لام ىلع هقتعأ وأ ءهبتاك ول ام فالخب لاملا بجي ملو « ريبدتلا حص دبعلا لبقو « لامي

 . « طوسبملا» يف هيلإ راشأ « ادي وأ « ةقيقح هكلم ىلع قبي مل هنأل « حصي

 امك راصف ‹ ردم وهو هتومب قتع هنأل « اربدم هتمیق يف ىعس دشرلا هنم سنؤي ملو تام اذإو ) :م

 الأ. انه اذكف «ةياعسلا تحت هربد نأ دعب هتايح ىف هقتعأ اذإ امك يأ :ش ( ريبدتلا دعب هقتعأ اذإ

 يف هيلع ةياعسلا بجت قرغتسم نيد هيلعو تام مث هتحص يف دبع ربد ول اًحلصم نأ رت
 ريبدتلاب لصح قتعلا نأل ءاتق هتميق يف ىعسي نأ يغبني ليق « انه اه اذكف « هئامرغل ربدملا هتميق

 . هقتعآ ولامك « اتق ةياعسلا بجوف نق ةلاحلا كلت يف وهو قباسلا

 هلبق اًببس انه اه لعج هنأ الإ هلبق ببسب سيل طرشلاب قلعملا نأ لصألا نأب : بيجأ

 قتعلا قلعتو عنملا قح يف رهظي اغإو « اتق هيلع ةياعسلا باجيإ يف ةنيبم رهظت الف « ةرورض
 . اهردقب ردقتت ةرورضلا نأ تباثلا نأل « هتومب

 ىعسي اهيفو ةيصو ريبدتلا نأل « هتميق يثلث يف ىعسي نأ بجي نكل كلذ انملس : ليق
 ا . كلذك دبعلا
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 جاتحم هنأل هل دلو مآ ةيراجلاو رح يلولا ناكو هنم هبسن تبثي هاعداف دلوب هتیراج تءاج ولو

 تناک يدلو مآ هذه لاقو دلو اهعم نکي مل نإو هقح يف حلصملاب قحلاف « هلسن ءاقبإل كلذ ىلإ

 ذإ ةيرحلاب رارقإلاك هنأل اهتميق عيمج يف تعس تام نإو . اهعيب ىلع ردقي ال دلولا مأ ةلزنمب
 ىعدا اذإ ضيرملا هريظنو ‹ اهل دهاش دلولا نأل ؛ لوألا لصفلا فالخب دلولا ةداهش اهل سيل

 ‹ لزهلا هيف رؤي ال هنأل اهحاكن زاج ةأرما جوزت نإو : لاق .ليصفتلا اذه ىلع وهف هتيراج دلو
 رادقم هنم زاج ارهم اهل ىَمس نإو ةيلصألا هجئاوح نم هنألو

 ةيصولا يف عوجرلا نأ ىرت الآ «ريغال توما دعب ذافنلا ثيح نم ةيصو هنأب بيجأو
 . ريبدتلا نود حيحص

 هبسن تبشي هاعداف دلوب ):م ديشر ريغ غلب يذلا ةيراج يأ :ش ( هتيراج تءاج ولو ) :م

 جئاوحلا نم ءءاقبإ نأل :ش ( هلسن ءاقبإل كلذ ىلإ جاتحم هنأل هل دلو مأ ةيراج لاو رح دلولا ناكو هنم

 قح يف يأ :ش ( هقح يف حلصملاب قحلاف ):م هتوم دعب دلولا ءاقبب ناسنإلا ركذ ةايحل ةيلصألا

 . ةثالثلل اًفالح هيف ملعي الو « هل ًرظن داليتسالا

 دلولا مأ ةلزنب تناك يدلو مأ هذه لاقو دلو ) :م ةيراجلا عم يآ :ش ( اهعم نکی مل ناو ) :م

 يأ :ش ( تام نإو ) :م اهعيب ىلعردقي الف ريرحت ةوعد تناك هتوعد نأل :ش ( اهعيب ىلع ردقب ال

 ( ةيرحلاب رارقإلاك هنأل اهتميق عيمج يف ) :م ةيراجلا يأ :ش ( تعس ) :م ةوعدلا هذه دعب هيفسلا

 :ش ( دلولا ةداهش اهل سيلذإ ) :م ةيرحلاب رارقإلاك دلولا نودب دلولا ةيمومأب هرارقإ نأل يأ :ش

 . هتوم دعب اهتميق عيمج يف ىعستو اهعيب عنتميف ةرح تنأ لاق هنأك راصف

 يف :ش ( اهل دهاش دلولا نأل ) :م دلو اهعم ناك اذإ ام وهو :ش ( لوألا لصفلا فالخب ) :م

 ريظن يأ :ش ( ضيرملا هريظنو ) :م هفرصت نع رجحلا عفد مكح يف اذكف « ريغلا قح لاطبإ

 :ش (ليصفتلا اذه ىلع وهف هتيراج دلو ضيرملا ىعدا اذإ ) :م ام ريظن نيهجولاب ةلأسملا هذه مكح

 ىعست ال دلو اهعم ناك نإف « دلولا نودب ةوعدلاو دلولاب ةوعدلا نيب هركذ يذلاب قرفلا وهو

 . ءامرغلا قح ىلع اًمدقم نوكيف هلسن ءاقب ىلإ هتجاح یعست نکی مل نإو « هتوم دعب

 «نيطوسبملا » اظفلو :ش ( اهحاكن زاج ةأرما جوزت نإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نذإ ريغب زوجي ال يلبنحلا باطخلا وبأو كلامو يعفاشلا لاقو . دمحأ لاق هبو « هحاكن زاج

 نأل :ش ( لزهلا هيف رثؤي ال هنأل ) :م هيلو نودب زوجي الف « ءارشلاك ةضواعم دقع هنأل « يلولا

 .دج هيف لزهلا نأل « لزهلا هيف رثؤي ال حاكنلا

 رادقم ) :م رهملا نم يأ :ش ( هنم زاج ًارهم اهل یمس نإو < ةيلصألا هحئاوح نم هنالو ) :م
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 ءةيمستلاب مازتلا وهو ‹ هيف ةرورض ال هنأل « لضفلا لطبو حاكنلا تارورض نم هنأل « اهلثم رهم

 بجواهب لوخدلا لبق اهقلط ولو « توملا ضرم ضيرملاكراصف ةدايزلا حصت ملف هيف هل رظن الو

 وأ ةوسن ةعبرأب جوزت اذإ اذكو لمملا رهم رادقم ىلإ ةحيحص ةيمستلا نأل ‹ هلام يف فصنلا اهل
 هدالوأ ىلع قفنيو هيلع ةبجاو اهنأل هيفسلا لام نم ةاكزلا جرختو : لاق . انيب امل ةدحاو موي لك

 قافنإلاو هجئاوح نم هتجوزو هدلو ءایحإ نأل « هماحرآ يوذ نم هيلع هتقفن بجت نمو هتجوزو
 ‹ سانلا قوقح لطبي ال هفسلاو هتبارقل اقح هيلع بجاو محرلا يذ ىلع

 ةرورض ال هنأل لضفلا لطبو حاكنلا تارورض نم ) :م لمملا رهم رادقم نأل يأ :ش ( هنأل اهلثم رهم

 دازو لضف ام يأ :ش ( ةيمستلاب مازتلا وهو ) :م لثملا رهم رادقم ىلع لضفلا يف ىأ :ش ( هيف

 . دقعلا يف ةيمستلاب مازتلا لثلا رهم رادقم ىلع

 يأ :ش ( ةدايزلا حصت ملف ) :م هيلع لصف اميف هيفسلل رظن الو يأ :ش ( هيف هل رظن الو ) :م
 اذه مكح يأ :ش ( راصف ) :م لثملا رهم رادقم ىلع ةدايزلا كلت حصت ملف رظن هيف هل نكي مل اذإ

 ةدايزلا طوقسو لخملا رهمرادقمامهنم دحاو لك موزل نم ينعي :ش ( توملا ضرم ضيرملاك) :م
 انه اهو « ثلثلا نم ربتعي ضيرملا يفةدايزلا نأ الإ  اهلثم رهم نم رثكأب ضيرملا جوزت اذإ اميف

 لثملا رهم رادقم فصن يأ :ش ( هلام يف فصنلا اهل بجو اهب لوخدلا لبق اهقلط ولو ) :م

 رهم رادقم ىلع داز ام ةيمست لطابلا اغنإو :ش ( للا رهم رادقم ىلإ ةحيحص ةيمستلا نأل ) :م

 ‹ اهحاكن زاج ةآرما جورت اذإو : هلوق ىلع فطعاذه :ش (ةوسن عبرأب جوزت اذإاذكو ) :م لمملا

 . ةدايزلا لطبتو لشلارهم ربتعي كلذك « دحاو دقع يف ةوسن عبرأب جوزت اذإ يأ

 هنإف اًرارم كلذ لعفو ءاهقلط مث ةدحاو موي لك جوزت وأ يأ :ش ( ةدحاو موي لك وأ ) م
 يف ةدئاف ال نأ ىلع ةفينح وبآ جتحي اذهب «ةدايزلا لطبتو «لثملا رهم رادقم يف هتيمست حصي

 زجع اذإ قيرطلا اذهب هلام فلتي نإف « « هيلع لاملا فالتإ باب هيلع دسفي ال هنأل « هيلع رجحلا
 . . . حاكنلا تارورض نم نأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب ال ) :م ةبهلاو عيبلا قيرطب هفالتإ نع

 . هرخأ ىلإ

 جارخإ نأل : يأ :ش ( اهنأل هيفسلا لام نم ةاكزلا جرخيو ) :م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 م هفسلا لطبت الف « ىلاعت هللا قوقحب بطاخم لقعلا لماك هنأل :ش ( هيلع ةبجاو ) :م ةاكزلا

 نم هتجوزو هدلو ءایحإ نأل « هماحرأ يوذ نم هتقفن هيلع بج نم یلعو « هتجوزو هدالوآ ىلع قفنیو)
 :ش ( سانلا قوقح لطبي ال هفسلاو « هتبارقل اًقح هيلع بجاو محرلا يذ ىلع قافنإلاو « هجئاوح

 سانلل اًقح ناكوأ « مالسإلا ةجحو « ةاكزلاك هللا باجيإب هيلع بجو ام لك نأ « هيف لصألا
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 نكل « ةدابع اهنوكل هتين نم دب ال هنأل ؛ اهفرصم ىلإ اهفرصيل هيلإ ةاكزلا ردق عفدي يضاقلا نأ الإ

 ةدابعب سيل هنأل هفرصيل هنيمأ ىلإ عفدي ةقفنلا يفو « ههجو ريغ يف هفرصي اليك هعم ًانيمأ ثعبي
 هنيي رفكي لب لاما همزلي ال ثيح رهاظ وأ رذن وأ فلح اذإ ام فالخب اذهو « هتين ىلإ جاتحي الف

 قيرطلا اذهب هلاومأ رذبي بابلا اذه انحتف ولف « هلعفب بجي ام هنأل موصلاب هراهظو

 ناك وأ « مالسإلا ةجحو ةاكزلا ر دق عفدي يضاقلا نأ الإ بطاخم هنأل < ءاوس هيف حلصملاو وهف

 . بطاخم هنأل « ءاوس هيف حلصملاو وهف سانلل اقح

 ( ةدابع اهنوكل هتين نم دب أل هنأل ‹ اهفرصم ىلإ اهفرصيل هيلإ ةاكزلا ردق عفدي يضاقلا نأ الإ ) :م

 ال هنأل :ش (ههجو ريغ يف هفرصي اليك هعم اتيمأ ثعبي نكل ) :م ةينلاب الإ ىدأتت ال ةدابعلاو :ش
 خسنلا ضعب يفو :ش ( هفرصيل هنيمأ ىلإ عفدي ةقفنلا يفو ) :م ههفسل داشرلا قرط ىلإ يدتهي

 لالا فرصيل يأ « هفرصيل يضاقلا نيمأ ىلإ لوألا ىلعو ةأرملا نيمآ يأ « اهنيمأ ىلإ اهعفدي

 ىلإ جاتحي الف ةدابعب سيل ) :م ةقفنلا فرص نأل يأ :ش ( هنأل ):م هقحتسم ىلإ ةقفنلل جورخلا

 . ( هتین

 ال نأ يضاقلل يغبني لاقف امهريغ ةقفن نم نيدلاولا ةقفن نيب قرف (طوسبملا » يفو :ش

 ةبارقلا ىلع ةنيب بيرقلا ميقي ىتح ةقفنلا ماحرألا يوذ ىلإ لاما عفد يف هيفسلا لوقب ذخأي

 نإف <« دلولا يف الإ ايش مزلي الف هسفن ىلع يذلاب رارقإلا ةلزنب كلذب هرارقإ نأل « ةرسعلاو

 ىلع رقي رخآلا قيدصت يف امهنم دحاو لك نأل « امهلوق لبق بصنلا ىلع اقداصت اذإ نيجوزلا

 نم دب ال نکل « هجئاوح نم هنوکل بسنلاب رارقإلا عنم يف رثؤي ال هفسلاو « بسنلاب هسفن

 . ةقفنلاو اهلثم رهم بجيو ةجوزلاب هرارقإ حصي اذكو « ةلوقملا ةرسع تابثإ

 يذلا اذه نإ : ليق سانلا قوقح نم ناك امو هللا هبجوأ امن انركذ ام يأ :ش (اذهو ) :م

 . هتجوزو هدالوآ ىلع هنم قافنإلاو هيفسلا لام نم ةاكزلا جارخإ نم يرودقلا هركذ

 ( رهاظ وأ ) :م ةقدص وأ يده نم ارذن :ش ( رذن وأ ) :م هللاب :ش ( فلح اذإ ام فالخب ) :م

 رفكي هعدي ملو كلذ نم اًئيش يضاقلل ذفني الف :ش ( لاما همزلي ال ثيح ):م هتأرما نم :ش

 « تاعباتتم مايأ ةثالث ثنح لكل موصب :ش ( موصلاب هراهظو هنيي رفكي لب ) :م لامل اب هنايأ

 . ريفكتلا لاح لاملل اًكلام ناك نإو نيعباتتم نيرهش راهظ لك یلعو

 :م همازتلا ببسلاذإ هلعفب بجي امهنم دحاو لك نأل يأ :ش ( هلعفب بجي ام هنأل ) :م

 ثيح :ش ( قيرطلا اذهب هلاومأ رذبي ) :م ءايشألا هذه يف لام ا موزل يأ :ش ( بابلا اذه انحتف ولف)

 . رجحلا ةدئاف عييضت هيفو « اًرارم رهاظي وأ روذن رذني وأ « ثنحيو اًرارم موی لک فلحی
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 ةبجاو اهنأل اهنم عنمي مل مالسإلا ةجح دارأ نإف : لاق . هلعف ريغب ءادتبا بجي ام كلذك الو

 جاحلا نم ةقث ىلإ اهملسيو هيلإ ةقفنلا يضاقلا ملسي الو هعنص ريغ نم ىلاعت هللا باجيإب هيلع

 اهنم عنمي مل ةدحاو ةرمع دارأ ولو هجولا اذه ريغ يف اهفلتي اليك جحلا قيرط يف هيلع اهقفني

 نم عنميالو جحلا نم ةدحاو ةرم ىلع داز ام فالخب « اهبوجو يف ءاملعلا فالتخال اناسحتسا

 نآ نم عني الو امهنيب عمحجلا نم عنمي الف « امهنم دحاو لكل رفسلا دارفإ نم عنمي ال هنأل نآرقلا

 اهريغ هئزجي ال -هنع هللا يضر- رمع نب هللا دبع دنع ذإ فالخلا عضوم نع ًازرحت ةندب قوسي

 . اهيلع ةردقلا عم حصي هنإف ةبقرلا ةعاطتسا مدع ىلع بترم موصلاب ريفكتلا : ليق نإف

 هيفسلا هقتعي نم ىلع ةياعسلا بجوت ال رجحلا لئالد نأل ةيفتنم ةعاطتسالا نأب : بيجأ

 . راهظلا نم قتعلا عقي الةياعسلا عم مدقت امك

 هنأل « امهوحنو « مالسإلا ةجحو « ةاكزلاك :ش ( هلعف ریغب ءادتبا بجی ام كلذك الو ) :م

 .هنع عرشلا قوقح نم ءيش طاقسإ يف رظنلا ققحتي ال داسفلا ببسبو « بطاخم

 نم يأ :ش ( اهنم عنمي مل مالسإلا ةجح دارأ نإف ) :م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ىلعو « مالسإلا ةجح نأل يأ « اهنأل خسنلا ضعب يفو :ش ( هنأل ) :م فالح هيف سيلوةجحل ا

 هيلإ ةففنلا يضاقلا ملسي الو «هعنص ريغ نم ىلاعت هللا باجيإب هيلع بجاو ) :م جحلا نأل يأ « لوألا

 ةرمع دارأ ولو . هجولا اذه ريغ يف اهفلتي اليك جحلا قيرط يف هيلعاهقفني جاحلا نم ةقثلا ىلإ اهملسيو
 . :ش ( اًتاسحتسا اهنم عنمي مل ةدحاو

 دعب اعوطت جحلل جورخلا دارأ ول امك راصف عوطت اندنع رمتلا نأل « عني «سايقلا » يفو

 :ش ( اهبوجو يف ءاملعلا فالتخال ) :م :هلوقب ناسحتسالا هجو ىلإ راشأو « مالسإلا ةجح

 ةرمعلاو جحلا اومتآو# ىلاعت هلوق رهاظلاو « اهيف ةضراعتم رابخألاو ضرف يعفاشلا دنع اهنإف

 نإف ‹ رظنلا ةلمج نم وهو نيدلا رمأ يف طايتحالاب ذخأ اذهلف « ۱۹١( ةيآلا : ةرقبلا) هلل

 مدلا همزلو نكي مل نإو ‹ الإ سيل موصلا هيلعف موصلا هيف ئزجي ام تناك نإف ةيانج ىنج
 . حلصآاذإ يدؤي

 نم عني الو ):م كلذ نم عني ينعي :ش ( جحلا نم ةدحاو ةرم ىلع داز ام فالخب ) :م

 نم عني الف ):م ةرمعلاو جحلا نم يأ :ش (امهنم دحاو لكل رفسلا دارفإ نم عنمب ال هنأل «نآرقلا

 ال ةندبلا ريغ يف فالخلاف :ش ( فالخلا عضوم نع ؟زرحت ةندب قوسي نأ نم عن الو ءامهنيب عمجلا

 ‹ ةندبلا ريغ يأ :ش ( اهريغ هئزجي ال -هنع هللا يضر -رمع نب هللا دبع دنع ذإ ):م قوسلا يف

 رمأ يف طايتحالاب اذخأ لضفأ هيف ةندبلا نكلو « ةاشلا هئزجتو يده نراقلا مزلي اندنعو

 . ةندبلا قوس نع عني الف لب يبنلا لعف ىلإ برقأ هلعف نوكيو «نيدلا
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 يف كلذ زاج ريخلا باوبأو برقلا يف اياصوب ىصوأو ضرم نإف : لاق . ةرقب وأ روزج يهو
 اباوث وأ ءانث فلخت ةيصولاو هلاومآ نع هعاطقنا ةلاح يه ذإ هيف هرظن نأل « هثلث

 ىريال هنأ هنع يور يذلا اغإو « صنلا اذهب تبثي مل اهريغ هئزجيال رمع نبادنعذإ : هلوق

 وبأ انث « ةعرز وبأ انث « نييماشلا دنسم يف يناربطلا ىور ام ىلع رقبلاو لبإلا نم الإ « ةندبلا
 هللا دبع نأ هللا دبع نب ملاس ينربخأ « يرهزلا نع « بيعش ينربخأ « عفان نب مكحلا ناميلا
 هللا دبع ناكو « رقبلاو « لبإلا نمالإ يدهلا ملعأ ال : لوقي ناك - امهنع هللا يضر- رمع نبا

 ىورو . اًئيش كلذل حبذي ملدجي ملنإف « رقبلاو ءلبإلا الإ « جحلا يف رحني ال رمع نبا
 رسیتسا ام : لوقيناك « رمع نبا نع « عفان نع «كلام انربخأ « جحلا يف «ًاطوملا » يف كلام

 .ةرقب وأ « ةندب يدهلا نم

 وركذلا ىلع عقي لبإلا نم يهو ميجلا حتفب :ش ( روزج ) :م ةندبلا يأ :ش ( يهو ) :م

 روزج لمجلل لاقيالو « رئازج عمحجلاو رحنت ىتلا ةقانلا روزجلا : ليقو « روزج عمجل او ىئنألا
 ىلع عقت يهو :ش ( ةرقب وأ ) :م قونلا نورحني ام رشكأ هنأل < ريغ ال ىثنآ روزجلاو « درفأ اذإ

 ريقبلاو رقابلاو «تارقب عمجلاو سنجل ا نم دحاو هنأ ىلعاهيلإ هتاخد اغنإو « ىشنألاو ركذلا
 . سنج مسا وهف رقبلا امأو « روقبلاو

 ام يهو «ةبرق عمج ءارلا حتفو فاقلا مضب :ش ( برقلا يف اياصوب ىصوأو ضرم نإف ) :م

 رابتعاب ضرملاب ديقو « كلذ وحنو طابرلاو ةياقسلاو دجاسملا ءانبك ةطساوب هللا ىلإ هب برقتي
 مكحك اهمكحف ةيصوت ىصواذإ حيحصلا هيفسلا نإف « ضرملا يف نوكت ام الاغ ةيصولا نأ

 نأل ‹ صاخلا ىلع ماعلا فطع ليبق نم برقلا ىلع فطع :ش ( ريخلا باوبأو ) :م ضيرملا

 « اهنم معأ ريخلا باوبأو « انركذ امك ةطساوب نوكت ةبرقلا نأل برقلا نم معأ ريخلا باوبآ

 . مهفاف « ماع نامضلاو صاخ ةلافكلا نإف « نامضلا عم ةلافكلاك اذهو

 نکلو هتايح يف عربت ولامك امهنيب سايقلاو « اًناسحتسا :ش ( هفلث يف كلذ زاج ) :م

 يه ذإ هيف هرظن نأل ) :م ثلثلا نم نوكي نأ هللا ىلإ هب برقتي ام قحلا قفو اذإ اميف اونسحتسا

 :ش (اًباوث وأ ) :م ينغلل ناك اذإ هتوم دعب اتسح :ش (ءانثث فلخت ةيصولاو هلاومأ نع هعاطقنا ةلاح

 . ريقفلل ناك اذإ اًباوث فلخت وأ يآ

 اميس الو نمؤملا هيخأ ىلإ ناسحإو ريخ لاصيإ هنأل « باوث اًسضيأ ينغلا يف : تلق نإف
 لوقي نأ يغبني ناكف نسح ءانث اًضيأ ريقفلا يفو « هلايع ىلع ةقفنلا يف عسوتي نأ هب دصق اذإ

 . وأ نودب اًباوثو ءانث

 لوصحو ينخلا نم ابلاغ ءانثلا نوكي ثيح رهاظلا بسحب بلاغلا رابتعاب اذه : تلق
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 اذإ قسافلا ىلع رجحي الو : لاق .« يهتنملا ةيافك» يف اذه نم رثكأ تاعيرفتلا نم انركذ دقو

 :- هللا همحر- يعفاشلا لاقو . ءاوس ئراطلاو يلصألا قسفلاو «اندنع هلال احلصم ناك

 . هدنع ةداهشلاو ةيالولل ًالهأ لعجي مل اذهلو « هيفسلا يف امك هيلع ةبوقعو هل ًارجز هيلع رجحي
 دقو ١( ةيآلا : ءاسنلا ةروس) 4 مهلاومأ مهيلإ اوعفداف ًادشر مهنم متسنآ نإف: ىلاعت هلوق انلو

 ‹ ةقلطملا هركنلا هلوانتتف ‹ دشر عون هنم سنوأ

 . ريقفلا يف ءانثلا لوصحك ينمض هيف باوثلا

 يذلا نأ هنع هركذ ام اهنم :ش ( «يهتتملا ةيافك» يف اذه نم رثكأ تاعيرفتلا نم انركذ دقو ) :م

 . عضاوم ةعبرأ يف الإ ءاوس اندنع هعنصي ام لقعي وهو غلبي مل يذلا يبصلاو اهيفس غلب

 ‹ عيبيو الام هل يرتشيل ريغصلا ىلع فرصتي نأ بألا یصولو بألل زوجي هنأ : اهدحأ

 . مكاحلا رمأب الإ هيفسلا غلابلا ىلع بألا يصو الو بألا فرصت زوجي الو

 . هقاتعإ الو ‹ لقاعلا ىبصلا قالط زوجي الو « هقاتعو هقالط زوجي هنأ : ثلاثلاو

 حص هدبع ربد اذإ هيفسلا اذهو « هريبدت حصي ال ادبع ربد اذإ غلبي مل يذلا نأ : عبارلاو

 . یهتنا ‹ ہریبدت

 . (ىنغملا »و طوسبملا )» ىف هركذ اذكهو

 قسفلاو اندنع هلال اًحلصم ناك اذإ قسافلا ىلع رجحي الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ‹ يلصألا فالخ ئراطلاو «هءاجف ديعب نم نالف انيلع ًأرط لاقي :ش ( ءاوس ئراطلاو يلصألا

 هيلع ةبوقعو هل ارجز هيلع رجحي : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م ةزمهلاب ئراط باوصلاو

 ةيالولل ًالهأ لعجي مل ) :م ةبوقعو ارجز هيلع رجحلا بوجولو يأ :ش ( اذهلو « هيفسلا يف امك
 . ىعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنع ةداهشلاو

 (١ةيآلا : ءاسنلا ةروس ) € مهلاومأ مهيلإ اوعفداف الشر مهنم متسنآ ناف # یلاعت هلوق انلو ) :م

 ةيآلا يأ « عفرلا زوجيو . ةيآلا ارقا يأ « بصللاب (ةيآلا ) ميقتسملا قيرطلا ىلإ ايدهت يأ :ش

 .هلوقب ةيآلاب لالدتسالا هجو ىلإ راشأ مث « فوذحم ربخلاو ءادتبالاب ًاعوفرم نوکیف اهمامتب

 هلوانتيف) :م هنید يف ًاحلصم نکی مل نإو هلام يف حلصم هنأل :ش ( دشر عون سنوأ دقو ) م

 مهنم متسنآ ناق # :ىلاعت هلوق وهو « ةقلطملا ةركنلا دشرلا عون لوانتي يآ :ش ( ةقلطملا ةركنلا

 ادحاو ادشر هب داریف « معت الو صخت تابثإلا عضوم يف ةركنلاو ةركن دشرلا ركذ هنإف ( الشر

 نوكي ذعنيح هنأل ادارم نيدلا يف دشرلا نوكي الف دارملا وهو « لاملا يف حالصلا وهو كلذ ردقو
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 ‹ مدقت اميف هانررق دقو فرصتلل ايلاو نوكيف «همالسإل اندنع ةيالولا لهأ نم قسافلا نألو

 يف نبغي نأ وهو « ةلفغلا ببسب - هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو اضيأ امهدنع يضاقلا رجحيو

 . هل رظنلا نم رجحلا يف امل هبلق ةمالسل اهنع ربصي الو تاراجتلا

 حالصلا دشرلاب دارملا سابع نبا نعو . مومعلا ىلع ليلدلا مدعل كلذ زوجي الف نيدشرب اقلعم

 هبو « لاملا يف حالصلا دشرلاب دارملا :«يواحطلا حرش» يفو . لعفلا يف دهاجم نعو . لاملا يف

 اًيلاو نوكيف همالسإل اندنع ةيالولا لهأ نم قسافلا نالو .ie ملعلا لهأ رثكأو دمحأو كلام لاق

 . حاكنلا باتك لوأ يف يأ :ش ( مدقت اميف هانررق دقو « فرصتلل

 دنع اًضيأ يضاقلا رجحي يأ « ةآدتبم ةلأسملا هذه :ش ( اًضيأ امهدنع يضاقلا رجحيو ) :م

 دمحأو كلام دنعو :ش ( ةلفغلا ببسب -هللا همحر -يعفاشلا لوق وهو ) :م دمحمو فسوي يبأ

 يف نبغي نأ ) :م ةلفغلا ببس يأ :ش ( وهو ):م هدشرو هلقعو هغولبل ةلفغلا ببسب رجحي ال

 تبث ام فالح هنأب ضرتعاو :ش ( هل رظنلا نم رجحلا ىف امل هبلق ةمالسل اهنع ريصي الو تاراجتلا

 ال : لاق هل لاق لب « تاراجتلا یف نبغي ناکو « ذقنم نب نابح ىلع رجحام هنإف « ب یبنلا نع
 ۰ . مايأ ةثالث رايخلا يلو ةبالح

 ( مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو :  ىلاعت هلوق ةلالدب تبث لفغملا ىلع رجحلا نأب : بيجأو
 جات هركذ اذك « دحاولا ربخ هضراعي الف « هيفسلاك لاومألا فلتي هنأ ال ٥١(  ةيآلا : ءاسنلا )

 . ةعيرشلا ˆ

 . هيف عازنلا سيلو لالا عنمل كلذ نأل « دودرم اذه : ليق

 «نابح نبا ییحي نب دمحم ثیدحلا اذهب تثدحف : لاق قاحسإ نبا نأل « رظن هيف : تلق

 صقنو هنانسآ ترسکف همأ سأر يف بیصأ دق ناکو ورمع نب دعس نب نابح يدج ناک : لاق

 نم نوكيال هنأل < لقعت هيف ناک هنأ ىلع لدی اذهف « ثیدحلا . . . عيبلا يف نبغي ناكو « هلقع

 عويبلا يف روجحملاك راصف « رايخلاب اهلك عويبلا هل قلطأ هنأل « رجح عون هيفف لقعلا ناصقن
 . مهفاف « ةقلطملا
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 .غولبلا دح يف لصف

 ةرشع ينامث متي ىتحف كلذ دجوي مل نإف ىطو اذإ لازنإلاو لابحإلاو مالتحالاب مالغلا غولب: لاق
 ةرشع عبس اهل متي ىتحف كلذ دجوي مل نإف « لبحلاو مالتحالاو ضيحلاب ةيراجلا غولبو « ةنس

 . هت

 دب ال رجحلا بابسأ نم رغصلا نأ ركذ اغإو . غوليلا دح ةفرعم نايب يف لصف اذه يأ :ش

 عماج ول لاحب ناسنإلا ةروريص غولبلادحو « كلذ نايبل لصفلا اذهو « هئاهتنا نايب نم

 تلبح وأ تملتحا وأ تلزنأ لوقي نأ وحن امهلوقب ةأرملاو لجرلا يف فرعي اغ كلذو ‹«لزني

 . ضيحلا يف ةآرملا لوقك امهلوق هيف لبقيف « امهتهج نم هيلع فقوي رمأ هنأل « هارجم يرجي امو

 ‹ لوصولا ةخللا يف غولبلا :ش ( مالتحالاب مالغلا غولب ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ملح لاقي مث مئانلا هاري ام وهو مضلاب ملحلا نم مالتحالاو ‹ رغصلا دح ءاهتنا حالطصالا يفو

 وه لصألاو :ش ( ئطو اذإ لازنإلاو لابحإلاو) :م مالتحالاب نوكي مالغلا غولبف ملتحاو

 . ٥٩( ةيآلا : رونلا ) ( ملحلا مكنم لافطألا غلب اذإو :  ىلاعت هللا لاق ءلازنإلا

 لبحلاو مالتحالار« ضيحل اب ةيراجلا غولب كلذكو « فالخالب عامجإلاب اذهو

 «ىسومب هذخأ قحتسي ثيحب ةأرملا جرف وأ ركذلا لوحرعشلا تبن وهف تابنإلا امأو «عامجإلاب

 رابتعا الف فيعضلا بغزلا امأو « انلوق ىف هل رابتعا الو ةناعلا قلح دمحأ دنع غولبلا ةمالعو

 . ىعفاشلا نع لوق ىف الإ قافتالاب هل

 يف لاقو . يعفاشلل اًقالخ غولبلا ىلع لدي ال ةناعلا تابنإ نأ انباحصأ لاقو «ةياغلا » يفو

 امأو ةناعلا تابن ربتعا هنأ لوصألا ةياور ريغ ىف فسوي يبا نع يورو : «يواحطلا حرش)

 . هب مکحي مهضعب لاقو . ةياورلارهاظ يف هب غولبلاب مكحي الف يدثلا دوهن

 ةسمخب ردقيو ةماقلا ربتعي ناك هنأ يلع نعو رونلا ةروس ريسفت يف : «فاشكلا» يفو

 : هلوق يف قدزرفلا ذخأ هبو « رابشأ

 رابشألا ةسمح كردأف یمسو هرازإ هادی تدفقع ذم لازام

 ةرشع ينامث هل متي ىتحف ) :م ةروكذملا ءايشألا نم دحاو يأ :ش ( كلذ دجوي مل نإف ) :م

 يف نيشلا رسكتو ةرشع يف اهتابثإو ةينامث نم ءاتلا فذحو بيكرتلل نيددعلا حتفب :ش ( ةنس

 . .ةرشع عبس يف مالغلا كلذكو « نكست دقو ةرشع

 ةنس ةرشع عبس اهل متي ىتحف كلذ دجوي مل نإو « لبحلاو مالتحالاو ضيحلاب ةيراجلا غولبو ) :م
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 نع ةياور وهو اغلب دقف ةنس ةرشع سمخ ةيراجلاو مالغلل مت اذإ: الاقو « ةفينح يبأ دنع اذهو

 دارملا : ليقو . ةنس ةرشع عست مالغلا يف هنعو . -هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو ‹ ةفينح يبأ

 فالتخا هيف : ليقو « فالتخا الف ةنس ةرشع ىنامث هل متيو ‹ ةنس ةرشع عساتلا يف نعطي نأ

 ةنس ةرشع عست لمكتسي ىتح خسنلا ضعب يف ركذ هنأل ؛ ةياورلا

 م
 يب نع ةياور وهو اغلب دقف « ةنس ةرشع سمخ ةيراجلاو مالغلل مت اذإ : الاقو . ةفينح يبأ دنع اذهو

 . ىوتفلا هيلعو ‹ اًضيأ دمحأو :ش ( -هللا همحر -يعفاشلا لوق وهو ةفينح

 ىتح يبصلا نع ثالث نع ملقلا عفر » : ي هلوقل نسلا نم غولبلل دحال دواد لاقو

 : كلام باحصأ لاقو . كلام لوق اذهو « ربخلا فلاخي هريغب غولبلا تابثإو « “ملتحي
 . -هللا همحر- ةفينح يبأ « لوقك ةرشع ينامث وأ « ةرشع عبس

 يف نعطي نأ دارملا : ليقو « ةنس ةرشع عست مالغلا يف ) :م ةفينح يبأ نع يأ :ش ( هنعو ) :م

 نعطي نسلا يف نعط لاقي < لخدي نآ يأ :ش ( ةنس ةرشع ينامث هل متيو ةنس ةرشع عساتلا

 . لوقلاب هيف نعطاذكو « بابلا اذه نم حمرلاب هنعط اذكو < رصني رصن باب نم اتعط مضلاب

 يف هلوق اًضيأ حتفلاب نعطيو مضلاب نعطي هلبقتسمف « بهذ اذإ ةزافملا يف نعط امأو

 ةعساتلا ةئسلا يف ىنعملا نأل رشع ةعساتلا يف : لاقي نأ يضتقي سايقلا ناكو « ةرشع عساتلا

 الف ) :م ةرشع عساتلا يف لاقي نأ زوجي ذعنيحف « نينسلا نم ددعلا اهب ديرأ اذإ الإ رشع

 . نيتياورلا نيب فالتخا الف ةفينح ىبأ نع ةياور اذه ناك اذإ يأ :ش ( فالتخا

 خسن ضعب يف ىأ :ش ( خسنلا ضعب يف ركذ هنأل ؛ ةياورلا فالتخا هيف : ليقو ) :م

 . (ةنس ةرشع عست لمكتسي ىتح ) :م «طوسبملا»

 : « يفاكلا» يف مكاحلا لاقو . ةياورلا فالتخا ىلع لدي اذهو < لمکتسي نأ هل : تلق :ش

 دنع كلذو مالتحالا تقو نم نوكي ام يف وأ < غلبي وأ ملتحي ىتح يبصلا قالط زوجیال

 ركذ : لضفلا وبأ لاقو لجرلا ةلزنب وهف ملتحي ملو تقولا كلذ غلب اذإف ٠ ةنس ةرشع عست

 . نيعضوم يف ناميلس يبأ ةياور نم « ةلاكولا باتك يف <« ةلأسملا هذه

 اهل لمكي نأ ةيراجلا غولبو ةنس ةرشع عست هل لمكي نأ مالغلا غولب : امهدحأ يف لاقف

 . ةنس ةرشع عبس

 ‹ رشع عباسلا يف ةيراجلا تعطقو ‹ رشع ةعساتلا يف نعطي نأ : رخآ عضوم يف لاقو

 يبأ ةياور يف «ةلاكولا» باتك يف « اًقفتم اذه ىلع لوقلا تدجوو . هلوق يف روهشملا وهاذهو

 . هجیرخت مدقت (۱)
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 ضيحلا اذكو < لازنإلا عم الإ نوكي ال لابحإلاو لبحلاو ةقيقح ةققح لازنإلاب غولبلا نألف ةمالعلا امأ

 ةنس ةرشع اتنثا مالغلا قح يف كلذل ةدملا ىندأو . غولبلا ةمالع كلذ لك لعجف « لبحلا ناوآ يف

 هذه نع امهيف رخأتي ال غولبلا نأ ‹ ةيشافلا ةداعلا مهلف نسلا امآو « نينس عست ةيراجلا قح يفو

 ةدملا

 ةرشع سمح ةيراحجلاو «مالغلا يف هيفو : - هللا همحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو . صفح

 . هظفل ىهتنا « ملتحي مل نإو « هقالط زاج تمت اذإف « ةنس

 نب دمحم ناكو «ريسلا» باتك يف (راثآالا » حرش يف -هللا همحر- يواحطلا ركذو

 يبأ لوق ىلإ ةيراجلا يفو -هللاامهمحر- فسوي يبأ لوق ىلإ مالغلا يف بهذي نسحلا

 . -هنع هللا ىضر-ةفينح

 ( يخركلا» رصتخم حرش يف ةنامألاب قحأ نم باب يف -هللا همحر- يرودقلا لاقو

 عبس ةيراجلا يفو « ةرشع سمح مالغلا يف : ةقرلا يف لاق هنأ -هللا همحر- دمحم نع يورو

 «دمحمو « فسوي يبأ لوق ىلعو : « يفاكلا » حرش يف يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو . ةرشع

 . ةنس ةرشع سمخب ردقتي مالغلاو «ةيراجلا يعفاشلاو

 لبحلاو ) :مانركذامك لصألا وه هنأل :ش ( ةقيقح ةح لازنإلاب غولبلا نألف ةمالعلا امأ ):م

 ىندأو غولبلا ةمالع كلذ لك لعجف لبحا ناوا يف ضشیحلا اکو لازنإلا عم الإ نوكي ال لابحإلاو

 :ش ( نینس عست ةيراجإا قح ينو ةنس ةرشع اتتا مالفلا قح يق 1م غولملل يأ :ش ( كلذل ةدملا

 ‹ نينس عست سأر ىلع تغلب - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع يور ال : ةعيرشلا جات لاقو
 هللا لوسر نم ءانبلا نأ مولعمو ‹ نينس عست اهل راص نيح اهب ىنب مالسلا هيلع يبنلا نأ يورو

 ىهتنا . اهغولب كلذب ملعف ءغولبلا دعب الإ ناققحتي الو « لسانتلاو دلاوتلل الإ نوكي ال

 يف اتباث نينس تس اهرمعو - اهنع هللا يضر- ةشئاع مالسلا هيلع يبنلا جوزت :تلق

 . اهريغو حاحصلا

 فسوي يبأالف يأ :ش ( مهلف ):م ةمالعلاامأ هلوق ىلع فطع :ش ( نسلا امأو ) :م

 ةداعلا يأ :ش (امهيف رخاأتي ال غولبلا نأ ةيشافلا ةداعلا ) :م -هللا مهمحر- يعفاشلاو دمحمو

 . ةيراجلاو مالغلا يف رحأتي ال غولبلا نأ ةبلاغلا ةرهاظلا

 هللا يضر -رمع نبا نآ يور هنألو « ةنس ةرشع سمخ يأ :ش ( ةدملا هذه نع ) :م

 ‹ ينلبقي ملف ‹ ةرشع عبرأ نبا انأو دحأ موي - مالسلا هيلع - يبشلا ىلع تضرع » : لاق -امهنع
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 يبصلا دشأو « ( ٠١١ ةيآلا : ماعنألا ةروس)4 هدشأ غلبي ىتح#: ىلاعت هلوق هلو « ةدملا هذه نع

 هيلع مكحلا ىنبيف هيف ليق ام لقآ اذهو يبتسقلا هعباتو سابع نبا هلاق اذكه ءةنس ةرشع ينامث

 ينلبقف « ةنس ةرشع سمخ نبا انأو قدنخلا موي - مالسلا هيلع -يبنلا ىلع تضرعو . تغلب ينري ملو

 : ب ينا ينارو ۲ تغلب یئآ یئآ

 ةرشع سمخ دولوملا لمكتسا اذإ» : ايب هللا لوسر لاق: لاق -هنع هللا يضر - سنأ نعو

 . ( دودحلا هيلع تميقأو « هيلع امو هل ام بتك ةنس

 ‹« مهاعدم ىلع لدي ال نكلو « حاحصلا يف -امهنع هللا يضر - رمع نبا ثيدح :تلق

 سمخلا يف - مالسلا هيلع- هتزاجإ نإو هيلع ةردقلاو هتقاطإب طونم اهمكح لاتقلل ةزاجإلا نأل

 . همدعو غولبلا ىلع مكحلا هنأل ال كلذ لبق هل اًقيطم نكي ملو لاتقلل اقيطم هآر هنأل ةرشع

 لک هللا لوسر ناک ) : -هنع هللا يضر - بدنج نب ةرمس نع يورام هيلع لدیو

 « اًمالغ قحل اف هيلع تضرعف « مهنم كردأ نم قحليف ماع لك يف راصنألا ناملغ هيلع ضرعي

 : لاق «هتعرصل هتعراص ولو « ينتددرو هتقحلأ دقل هيب هللا لوسراي : تلقف يندرو

 . دانسإلا حيحص : مكاحلا لاق «« ينقحلأف « هتعرصف هتعراصف «هعراصف

 نب ریمع رغصتسا -مالسلا هيلع - هنأ يدقاولا نع « ربلا دبع نبال : (باعيتسالا» يفو

 هلوق ىلعمو . ةنس ةرشع تس نباوهو ريمع لتقف دعب هزاجآ مث یکبو هدر دارأو « صاقو يبآ

 تہشی ملف سنآ نبا ثيدح امأو . لاتقلا دح ةوقلا يف يأ تغلب ام ين ينآرو : يأ يندرو

 ةيآلا : ماعنألا ةروس) « هدشأ غلبي ىتح# : ىلاعت هلوق ) :م ةفينح يبأال يأ :ش ( هلو ) :م

 دشأو) :م اهل دحاو ال : ليقو « ةمعن عمج معنلاك ةدش عمج وه : ليقو « هتوق يأ :ش (۲

 . بيرغ اذه :ش ( سابع نبا هلاق اذه« ةنس ةرشع ينامث يبصلا

 بابشلا ةوق ةياهن 4 هدشأ غلبي ىتح # -هنع هللا يضر - سابع نبأ نع يور يذلاو
 ««طسوألا همجعما يف يناربطلا ىورو . نيعبرأ ىلإ ةنس ةرشع ينامث نيب ام وهو« هبابشتساو

 يف -امهنع هللا يضر - سابع نبا نع « ريبج نب ديعس نب ناوفص انث ‹ رشب نب دمحم ان

 يذلا وهو « ةنس نوثالثو ثالث لاق « ٠١( ةيآلا : فاقحألا) 4 هدشأ غلب اذإ ىتح # ىلاعت هلوق

 .-مالسلا هيلع- مرم نب یسیع هيلع عفر

 نع « دهاجم نع « ميثخ نب نامثع نع « هللا دبع نع « هريسفت يف هيودرم نبا یورو ..

 . )١١١/۲( يذمرتلا حيحص رظنا : حيحص (1)



 ىلع اهلامتش ال ةنس نهقح يف انصقنف عرسأ نهكاردإو نهءوشن ثانإلا نأ ريغ ‹ هب نقيتلل

 «ملحلا ةيراجلا وأ مالغلا قهار اذإو : لاق . ةلاحم ال جازم ا اهنم دحاو قفاوي ىتلا ةعبرألا لوصفلا

 ال ىنعم هنأل « نيغلابلا ماكحأ هماكحأو هلوق لوقلاف تغلب دق :لاقف غولبلا يف هرمأ لكشأو

 امهتهج نم الإ فرعي

 يأ :ش ( يبتقلا هعباتو ) :مةنس نيئالثو اًعضب لاق ( هدشا غلب اذإ ىتح  هلوق يف سابع نبا
 ...O ]1 سابع نبا معبات

 لاق ‹ دشألا ريسفت يف ليق ام لقأ سابع نبا لوق يأ :ش ( هيف ليق ام لقأ اذهو ) :م

 «نورشع :ليقو « ةنس ةرشع ينامل :ليقو « ةنس نورشعو ناتتثا هلقأ :فلسلا ضعب

 ام لقآ ةرشع ينامثو نوتسو ناتنث هاصقأ : ليقو « نوعبرأ : ليقو . نوثالث و ثالث: ليقو

 :ش ( ثانإلا نأ ريغ) :م لقألاب نقيتلل لقألا ىلع يأ :ش ( هب نقيتلل هيلع مكحلا ىنبیف ) :م هيف لیق

 الهف ةيراجلا يف ةنس تصقن ملف ةنس ةرشع ينامث وه نقيتملا ناك اذإ : لاقي امع باوج هنأك

 . مالغلا رمأك اهرمأ ناك

 (عرسأ نهكاردإو ) :م نهغولبو نهؤاشتنا يأ :ش ( نهءوشن ) :م ثانإلا نأ هنع باجأف

 يهو :ش ( ةعبرألا لوصفلا ىلع اهلامتشال ةنس نهقح يفانصقنف ):م روكذلا كاردإ نم :ش

 م ةعبرألا لوصفلا نم يأ :ش ( اهنم دحاو قفاوي يتلا ) :م ءاتشلا و فيرخلاو فيصلاو عيبرلا

 نأ زوجيو « ةليحال يأ :ش ( ةلاحم ال ) :م كلذب جازملا ىوقيف « ةعيبطلا يأ :ش ( جازم ا)

 ةقيقحلا ىنعجب ةلاحم ال لمعتسي ام رثكأو اهنم هلعفب يهو « ةكرحلاو ةوقلا وهو يلوحلا يف نوكي
 . مهفاف ءدب الو لجر ال يف اذك « حتفلا ىلع ينبم وهو ةدئازو دب ال ىنعجب وأ « نيقيلاو

 ىناد يأ «هقهر لاقي :ش ( ةيراجلا وأ مالغلا قهار اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 (ملحلا ) :م هنم كلذ ملعي ملو غولبلا يف هرمأ لکشتساو « ملحلل ناد يأ قتهارم يبصو « هنم

 : ليق :ش ( هلوق لوقلاف تغلب دق : لاقف ‹ غولبلا يف هرمأ لكشأو ) :م مالتحالا يأ ءاحلا مضب :ش

 رهاظلا نأل « كلذ نود اميف لبقي الو « رثكأ وأ ةنس ةرشع يتنثا غلب اذإ غولبلاب هلوق ربتعي اغإ

 . هبذکی

 غولبلاب هلوق ربتعي يذلا نسلا ىندأ « ةيريهظلا » ىواتفلاو «ناخ يضاق » ىواتف يفو

 . نينس عست ةيراجلا قح يفو « ةنس ةرشع يتنثا

 امهتهج نم الإ فرعي ال ىنعم ):م غولبلا نأل يأ :ش ( هنأل نيغلابلا ماكحأ هماكحأو ) :م

 . طوطخملاب ضايب عضوملا اذه يف (۱)
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 . ضيحلا يف ةأرملا لوق لبقي امك هيف امهلوق لبق رهاظلا امهبذكي ملو هب اربخأ اذإف ء ًارهاظ

 ملو : هلوقبديق« غولبلا يف يأ :ش ( هيف امهلوق لبق رهاظلا امهبذكي ملو هب اربخأ اذإف « ارهاظ
 ةرشع يتنلا نم لقأ هرمعو غولبلا ىعدا اذإ مالغلا نأ نم انركذ ام ىلإ ةراشإ رهاظلا امهبذكي

 . قدصت ال نینس عست نم لق اهرمعو « هتعدا إذإ ةيراحلاو « قدصي ال ةنس

 ال كلذ نود ناك نإو « هدوحج ربتعيال رثكأ وأ ةنس ةرشع يتنثا هنس ناك نإف « غلابب تسل

 . «ةيريهظلا» ىواتفلا يف ركذ اذكو « هدوحج حصيو « غولبلاب هرابخإ حصي

 رارقإلا حص اًقهارم ناك نإ يصولا مساقو غولبلاب رقأ اذإ : « ىرغصلا ىواتفلا » يفو

 ال ةداع ملتحي ال هلثم ناك لب اًقهارم نكي مل نإو « اًعلاب نكأ مل ينإ هلوق لبقي الو ةمسقلاو

 . ةمسقلا الو رارقإللا حصي

 ملو هتمسق تزاج اًقهارم ناك نإف « يصولا مساقو غلاب هنأ رقأ يبص :«تاعقاولا» يفو

 لبقي ملو هتمسق زجي مل ملتحي ال هلثم نآ ملعیو اًقهارم نكي مل نإف « غلاب ريغ هنإ هلوق لبقي
 . غلاب هنإ هلوق

 اهلوق لوقلاف اهتهج نم الإ فرعي ال ىنعم هنأل :ش ( ضيحلا يف ةأرملا لوق لبقي امك ) :م

 . رهاظلا اهبذك اذإ الإ

# ê # 
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 نيدلا ببسب رجحلا باب
 هؤامرغ بلطو لجر ىلع نويد تبجو اذإو « نيدلا يف رجحأ ال : - هللا همحر- ةفينح وبأ لاق

 ‹ صنلاب ًالطاب نوکیف ضارت نع ال ةراجن هنالو « رجح عون هنأل مکاحلا هيف فرصتی لام هل ناک

 رجحلا اذه نأل ؛ هيفسلا رجح نع هرخأ . نيدلا ببسب رجحلا نايب يف باب اذه يأ :ش

 راصف « رجحلا لصأ يف ةكراشملا ىلع دئاز فصو هيف نوكيف « ءامرخلا بلط ىلع فوقوم

 . كلذل رحأف بكرملاك

 م هلوقب هلصفو لمجم مالک اذه :ش ( نيدلا يف رجحأ ال :-هللا همحر- ةفينح وبأ لاق ) :م

 دنسأاغإ :ش ( هيلع رجحأ مل هيلع رجحلاو هسبح هؤامرغ بلطو لجر ىلع نوید تبجو اذإو)

 هيف نإ : لاقيال رجحلا عنم ىلع هديكأت ةدش ىلع اًهيبنت نيعضوملا يف هسفن ىلإ لعفلا

 يف مالكلاو هيلع رجحأ مل مكاحلا ىلإ هرمأ عفر وأ تيتفتسا ول ىنعملا نأل « سفنلل اًميظعت

 : نیعضوم

 ‹ رارقإلا قيرطب هلام اجلي نأ فيخو ءافو هلام يف سيلو نويدلا هبكر نم نأ : امهدحأ

 : الاقو ‹ ةفينح يبأ دنع هيلع رجحي ال « هيلع رجحلا ىضاقلا نم ءامرغلا بلطو ةيلحتلا میبیو

 «ءاوس هيف راقعلاو ‹ ضورعلاو مهل اًفالخ « هلوق يف هلام نويدملا ىلع عابي ال هنأ :رخآلاو

 نأل) :م هنيد ءاضقل اًناسحتسا هدنع كلذ لعفي نأ ىضاقللف ءرخآلاب نيدقنلا دحأ ةلدابم دنع

 . ىلوملا ررض وهو صاخ ررض عفدل روجحم دبعلا : تلق نإف

 . رفکلاب هتیمدآو هتيلهأ ردهأ دبعلا : تلق

 قحتسم ريغ هلام عيب نأل :ش (رجح عون هنأل « مكاحلا هيف فرصتي مل لام هل ناک ناف ) :م

 امك هعانتما دنع هيلع كلذ رشابي نأ ىضاقلل نوكي الف رخآ هجوب هئادأ ناكمإل نيدلا ءاضقل

 . باهيتسالاو ضارقتسالاب هؤاضق هنکي ذإ جيوزتلاو ةراج إلا يف

 م ضارت ريغ نم ةراجت هاضر ريغب هل ام هعيب نألو يأ :ش ( ضارت نع ال ةراجت هنألو ) :م
 ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولکات الو :  یلاعت هلوق وهو :ش ( صنلاب ًالطاب نوکیف)



 ءامرغ بلط اذإ : الاقو .هملظل اعفدو ءامرغلا قحل ءافيإ هنيد ىف هعيبي ىتح ًادبأ هسبحي نكلو

 رضي ال ىتح رارقإلاو فرصتلاو عيبلا نم هعنمو هيلع يضاقلا رجح هيلع رجحلا سلفا

 هاسع هنأل ‹ ءامرغلل رظن رحجلا اذه يفو ‹ هل ارظن هانزوج اغنإ هيفسلا ىلع رجحلا نأل ءامرغلاب

 امأ . لثملا نمث نم لقأب نوكي نأ عيبلا نم هعنمو : امهلوق ينعمو . مهقح توضيف هلام ئجلي

 . هنم عني الف مهقحل عنملاو ءامرغلا قح لطبي ال لثملا نمشب عيبلا

 هلام سہحي يضاقلا نكلو :ش ( ادبأ هسبحي نكلو ) :م « (۲۹ ةيآلا : ءاسنلا) ( ضارت نع

 . ادب

 قحل ءافيإ هنيد يف هعيبي ىتح ) :م فرظلا ىلع بصن اًدبأو هسبحي نكلو خسنلا ضعب يفو
 عورشم نيدلاب سبحلاو هنم نيدلا ءاضق نم عانتمالاب ققحت يذلا :ش ( هملظل اعفدو ءامرغلا

 . عامجإلاب

 رجح ليي هللا لوسر نأ « هيبأ نع « كلام نبا ثيدح نم ىنطقرادلا ىور :تلق نإف

 ناك : لاق بعك نب نمحرلا دہع نعو . هيلع ناک نيد یف هلام -هنع هللا یضر - ذاعم ىلع

 یتآف < نیدلا يف هلام قرغآ یتح نادي لزی ملف « ایش كسي ال ناکو اًبخس اًباش ذاعم

 ذاعم ماق ىتح هلام - ب هللا لوسر لجأل- ذاعم كرتل دحأ كرت ولف« مهلك ايب يبنلا هؤامرغ

 هنيدل ءافو نکی ملام نآلا ونب ب هللا لوسر نآ ىلع لاح ةياکح اذه : تلق. ءيش ريغب

 لئ هللا لوسر فرصت بكوب ةطساوب هنيدب يقبل هلام عيب يل اونيب نأ 4 هللا لوسر سمتلاف

 . مصخلا دنع ةجحب سيل وهو لسرم هنآ لوقن انأ ىلع
 فرصتلاو عيبلا نم هعنمو هيلع يضاقلا رجح هيلع رجحلا سلغملا ءامرغ بلط اذإ :الاقو ) :م

 رظن رجحلا اذه يفو «هل ارظن هانزوج امنإ هيفسلا ىلع رجحلا نأل « ءامرغلاب رضي ال ىتح رارقإلاو
 ال ميظع نم ةئجلت هلام عيبي نأ ىسع نويدملا سلفملا نأل يآ :ش ( هلام ئجلي هاسع هنأل « ءامرغلل

 . هلامب هلوقب وأ « هدي نم عازتنالا نكي

 ًأجل نم ميجلا ديدشتب وهو مهيلإ لصي ال ىتح ءامرخلا ريغل رقي يأ : ةعيرشلا جات لاقو

 توفيف ) :م اًضيأ ًأجلمو ءاجل عضوملاو أجلمو كيرحتلاب ءاجي هيلإ تأجلو ءاجل ثالثو « ةئجلت
 . ءامرغلا قح يأ :ش ( مهقح

 نأ عيبلا نم هعنم ):م -هللا همحر- دمحمو فسوي يبأ لوق يأ :ش ( امهلوق ىنعمو ) :م

 ال لئملا نمشب عيبلا امأ ) :م اشحاف وآ ناك اًريسي نيغلاب عيبي نأ يآ :ش ( لثملا نمث نم لقأب نوكي

 لحم ا نمشب ناك اذإف « ءامرغلا قحل ناك اإ عنملا يأ :ش ( هنم عني الف مهقحل عنملاو ءامرغلا قح لطبي

 . عني ال
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 عيبلا نأل ‹ امهدنع صصحل اب هئامرغ نيب همسقو هعيب نم سلغملا عنتما نإ هلام عابو :لاق

 .ةنعلاو بجلا يف امك هبانم يضاقلا بان عنتما اذإف « هلجأل سبحي ىتح هنيد ءافيإل هيلع قحتسم

 بجلا فالخب كلذل نيعتم قيرطب سيل عيبلإو نيدلا ءاضق قحتسملاو ةموهوم ةئجلتلا : انلق

 امهب ًارارضإ سبحلا ناك عيبلا حص ولو فيك « قيرطلا نم هراتخي اب نيدلا ءاضقل سبحلاو ةنعلاو

 . اعورشم نوكي الف ‹ نويدملا بيذعتو نئادلا قح ريخأتب

 عيلا نأل ؛ امهدنع صصحلاب هئامرغ نيب همسقو هعيب نم سلم ا عنتما نإ هلام عابو : لاق) م

 (هلجأل سبحي ىتح « هنيد ءافيإل ) :م هيلع قحتسملا نيدلا ءاضقل لاملا عيب يأ :ش ( هيلع قحتسم

 ال ىتح نالف ضرم مهلوقك ةياغلل انه اه ىتح نأل « عفدلاب سبحيو عيبلا لجأل يأ :ش

 قرفي هنإف ابوبجم اهجوز تدجواذإ ةآرلا نأ انه اه دارملاو « ةغل عطقلا وهو ءابلا ديدشتو

 . هبانم يضاقلا بان كلذ نع عنتما نإف < ‹امهنيب

 عنماذإ ة أرلا نع لجرلا نع نم مسا وهو ءنونلا ديدشتو نيعلا مض :ش ( ةنعلاو ) :م

 تدجو اذإ ةآرملا نأ دارأو رحسل وأ ةلعلامإ ‹ ةلآ هل موقتال يذلا وه نينعلاو « رحسلاب اهنع

 يضاقلا بان قيرفتلا نع اهجوز عنتما نإف «ةعبرألا لوصفلا دعب رايخلا اهلف اتينع اهجوز

 . هبانم

 (ةموهوم ةثجلتلا) :م امهعبت نمو دمحمو « فسوي وب لاق امع باوج اذه : :ش (انلق ) :م

 قحتسملاو ) :م ضارت الب عيبلا بكتريو « ناسنإلا ةيلهأ هب ردهي الف حوجرم لامتحا هنأل :ش

 باهيتسالاو ضارقتسالاب ءافيتسالا هنكهي هنأل :ش ( نيعتم قيرطب سيل عيبلاو « نيدلا ءاضق
 . نيدلا ءاضقل يأ :ش ( كلذل ) :م ةهجلا هذه نييعت يضاقلل زوجي الف سانلا نم لاؤسلاو

 ‹ فورعملاب كاسمإلا هنكيي مل هنأل « نيعتم كانه قيرفتلا نإف :ش ( ةنعلاو بجلا فالخب ) :م

 كاسمإلا نع هزجع عم ناسحإلاب حيرستلا نع عنتما املف « ناسحإلاب حيرستلا هيلع ينعي

 ىتح امهلوق نع باوج :ش ( نيدلا ءاضقل سبحلاو ) :م قيرفتلا يف هبانم يضاقلا بان فورعملاب
 . هلجأل سبحي

 هراتخي اب ) :م نيدلا ءاضقل لب «عيبلا لجأل سيل هنكل سبحلا موزلب انملس : هريرقتو

 هلام عيبو ةقدصلا لاؤسو « باهيتسالاو ٠ ضارقتسالا نم انركذ يذلا :ش ( قيرطلا نم

 ناك ) :م يضاقلا نم :ش ( عيبلا حص نإو ):م عيبلا حص فيك يآ :ش ( فیک ) :م هسفنب

 عانتما ققحت نامز ىلإ :ش ( نئادلا قح ريخاتب ) :م مرخلاو نويدملاب يآ :ش ( امهب رارضإ سبحلا
 (اعورشم ):م سبحلا :ش ( نوكيالف ):م سبح اب :ش ( نويدملا بيذعتو ):م عيبلا نع نويدملا
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 قح نئادلل نأل عامجإلاب اذهو « هرمأ ريغب يضاقلا ىضق مهارد هلو مهارد هنید ناک ناو: لاق

 كلذ دض ىلع وأ ريناند هلو مهارد هنيد ناك نإو . هنيعي نأ يضاقللف هاضر ريغ نم ذخألا

 ال نآ سایقلاو ‹ ناسحتسا - هنع هللا همحر- ةفينح يبآ دنع اذهو « هنيد يف يضاقلا اهعاب

 ناسحتسالا هجو . ًاربج هذخأي نأ نيدلا بحاصل نکي مل اذهلو « ضورعلا يفامك هعيبي

 ةيالو يضاقلل تبي داحتالا ىلإرظنلابف ةروصلا يف نافلتخم ةيلالاو ةينمهلا يف نادحتسم امھنآ

 . نيهبشلاب المع ذخألا ةيالو نئادلا نع بلسي فالتخالا ىلإ رظنلابو« فرصتلا

 ال اذهو« عيبلا ةيالو يضاقلل سيل هنأ ىلع كلذ لدف « عامجإلاب عورشم سبحلا نكل :ش

 ‹ هقح ريخ امل نئادلا ىلع لمشي ال يضاقلل عيبلا ةيالو مدع رابتعا ىلع نويدملا سبح نأل

 . يضاقلا فالخب ةظحل لك يف عيبلا ةيالو نويدملل نأل

 نئادلل نأل ‹ عامجإلاب اذهو «هرمأ ريغب يضاقلا یضق مهارد هلو مهارد هتید ناک ناق : لاق ) :م

 :ش ( كلذ دض ىلع وأ ریناند هلو مهارد هنید ناک ناو « هنیعی نأ يضاقللف هاضر ريغ نم ذخألا قح

 همحر- ةقينح يب دنع اذهو« هنيد يف يضاقلا اهعاب) :م مهارد هلو ريناند هنيد ناک نأب

 . ( اًناسحتسا-هللا

 هنأل ‹ هلوق ىلع درت ةهبشلا نأل عامجإلاب كلذ ناك نإو ركذلاب ةفينح ابأ صح اغإ :ش

 نيدقنلا يف زوجي ال نأ يخبني ناكف « ضورعلا يف نويدملا ىلع يضاقلا عيب زوجي ال ناك

 اذهلو» ضورعلا يف امك هعيبي ال نأ سايقلاو ):م فرصلا عيب وهو « عيبلا نم عون هنأل « اًضيأ

 . هقح سبحب رفظ ول ام فالخب « ءاضق ريغ نم يأ :ش ( ؟ربج هذخاي ن نیدلا بحاصل نكي مل

 :ش ( ةيلاملاو ةينمثلا يف نادحتم ) :مريناندلاو مهاردلا يأ :ش ( امهنآ ناسحتسالا هجو م

 تبثي داحتالا ىلإ رظنلابف ‹ ةروصلا يف نافلتخم ) :م ةاكزلا مكح يف رخآلا ىلإ امهدحأ مضي اذهلو

 ( نيهبشلاب ًالمع ذخألا ةيالو نئادلا نع بلسي فالتخالا ىلإ رظنلابو « فرصتلا ةيالو يضاقلل

 ‹ يرغللو يضاقلل فرصتلا ةيالو تبثي ةينمشلا يف نادحتم امهنأ ىلإ رظنلاب نأ : هريرقت:ش
 انلمعف « ًالصأ امهل تبثيال ةروص نافلتخمو « ةينمشلا يف نادحتم امهنأ ىلإ رظنلابو

 ىوقأ يضاقلا ةيالو نأل < سكعن ملو « مبرغلا نود يضاقلل فرصتلا ةيالوب انلقو نيهجولاب

 قح لاطبإ هيف نوكيف «ميرغلل تبشي ال نأ ىلوأف يضاقلل تبثي مل املف« ميرغلا ةيالو نم

 . سكعلا عنتما اذهلف « نيهبشلا

 رخآلاب نيدقنلا دحأ ذخأي نأ نيدلا بحاصل نإ : لوقي نم ءاملعلا نم نأ :هحيضوتو

 ةيالو هل انلعجف ‹ دهتجم يضاقلاو «ىليل يبأ نباوهو « ءاضرالو « ءاضقريغ نم
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 يف عابيو اًقرتفاف لئاسوف دوقنلا امأ . اهنايعأو اهروصب قلعتي ضرغلا نأل ٠ ضورعلا فالخب
 نيدلا ءاضق ىلإ ةعراسملا نم هيف ال رسيألاف رسيألاب ادبي راقعلا مث ضورعلا مث دوقنلا نيدلا

 هندب بايث نم تسد هيلع كرتيو نويدملا بناج ةاعارم عم

 رئاس يف ىنعملا اذهدجوي الو «هنم نيدلا ءاضقل رخآلاب نيدقنلا دحأ ةلدابم يفو ءداهتجالا

 ضارغأ نايعألا يف سانللو « هكلم ريغ نم هقح لاطبإ ثيح نم نويدملاب رارضإ يفو « لاومألا

 ال ىنعملا اذهو قحتسي وهام قوف هب ررضلا قحلي هجو ىلع هئامرغل رظني نأ يضاقلل سيلو

 . نيعلا نود ةيلاملا كانه دوصقملا نأل « دوقنلا يف دجوي

 نيبو ريئناندلاو مهاردلا نيب قرفلا نايب ىلإ ةراشإ اذه :ش ( ضورعلا فالخب ) :م

 لاقف ضورعلا يف زجي ملو « ريناندلاو مهاردلا يف نيدلا يف يضاقلا عيب زاج ثيح ضورعلا

 دوقنلا امأ ‹اهنايعأو اهروصب قلعتي ضرغلا نأل ) :م اهيف هعيب زوجي ال ثيح ضورعلا فالخب

 يأ :ش ( اقرتفاف ) :م اهنايعأو اهروصب ضرغلا قلعتي الو دوصقملا لوصح ىلإ :ش ( لئاسوف

 . امهلوق

 :ش ( راقعلا مث ضورعلا مث) :م دوقنلا الوأ عابت امهدنع هلام عيب زاج امل نويدملا نأ ينعي

 « مهارد نيدلا ناك اذإ هریناندب أدبي نکلو هلام يضاق وأ عييامهلوق ىلعف :(ةريخذلا» يفو

 فرصتلاو فلتلل ةدعم ضورعلا نأل « راقعلا ال ًالوأ ضورعلا عيب كلذ عم نيدلا لضف لاق

 كلذ نود امأو راقعلا عيب ذئنيحف في مل نإف « هعيب يف ررض ريثك هقحلي الف هيلع حابرتسالاو

 . امهنع ةياور هركذ يذلا اذهو « ريثك ررض هقحليف ءانتقالل دعأ راقعلا نأل هعيبي الف

 هيلع یشخی ال امهعیبی مث هضورع نم فلتلا هيلع یشخی ام عيبب يضاقلا أدبي ةياور يفو

 ًارظان بصن يضاقلا نأ هلصاح :ش ( نويدملا بناج ةاعارم عم نيدلا ءاضق ىلإ ةعراسملا نم

 بای نم تسد هيلع كرتيو) :م هل رظنأ ناک ام عيبيف ءامرغلل رظني امك نويدملل رظني نأ يغبنيف

 صيمقلا وحن شامق نم ةلدبلا هب دارأو « ةلمهملا نيسلا نوكسو لادلا حتفب تسدلا :ش ( هندب

 تابرعم بعللا نمو تيبلا ردص نمو قرولا نمو بايثلا نم تسدلا ١ بابعلا » يفو

 دعب ئرتجي نأ هنكيو اهسبلي ابايث نويدملل ناك اذإ « ةريخذلا ١ يفو . برعلا مالك نم تسيل
 ءاضقو لمجتلل كلذ نأل ؛ هنيد يضقي لضف امو « هسبلي اًبوث هنمشب يرتشيو هبايث عيب كلذ نم
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 نإف: لاق . سبلم نم هل دب ال هبایث لسغ اذإ هنأل « ناتسد : لیقو < ةيافك هب نأل ‹ يقابلا عابيو

 الف ‹ نيلوألا قح لاملا اذهب قلعت هنأل ‹ نويدلا ءاضق دعب كلذ همزل رارقإب رجحلا لاح يف رقأ

 . هل درمال دهاشم هنأل كالهتسالا فالخب . مهريغل رارقإلاب مهقح لاطبإ نم نكمتي

 لاق هبو ءاهانکس نع هل ینغآ يتلا هراد عابی الو هنید یضق لضف امو ئرتجی ام هنمثب يرتشيو

 هل ناك ولو « ءاتشلا يف عطنلاو فيسلا يف دبللاك لاحلا يف هيلإ جاتحي ال ام ةينلاو « ةصالحلا

 فسوي يبأ نعو سوبحملا ةمامع عابي هنأ حيرش نعو . نيطلا نم ذختيو عابي ديدح نم نوناک

 ىلعال بولطملا ىلع ةدهعلاف نويدملا لام هنيمأ وأ يضاقلا عاب ولو : يواحطلا حرش يفو اذكه

 سنج نمثلا ناك نإو ءامرغلا ىلع : كلام لاقو . نويدملا ىلع : دمحأو يعفاشلا لاقو

 . نويدملا ىلع الإو مهقح

 ‹ ناتسد : لیقو e:( ةيافك بايثلا نم تسدلاب نالوعي :ش ( ةيافك هب نأل يقابلا عابيو ) :م

 . بايث سبل نم يآ :ش ( سبلم نم هل دب ال هبایث لسغ اذإ هنال
 ( نويدلا ءاضق دعب كلذ همزل رارقإب رجحلا لاح يف رقأ نإف ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . «هرصتخم » يف يرودقلا لاق يأ :ش

 الف ‹ نيلوألا قح لاملا اذهب قلعت هنأل ):م امهلوق ىلعاذهو :«عطقألا حرش» يف لاقو

 ‹ نيلوألا قح لاطبإ نم نويدملا نكمتي الف يأ :ش ( مهريغل رارقإلاب مهقح لاطبإ نم نكمتي

 ءاضق لبق هيلعروجحملا كلهتسا اذإام فالخب يأ :ش ( كالهتسالا فالخب ) :م رهاظلا اذهو

 ( هل درم ال دهاشم هنأل ):م فالح الب ءامرغلل ةوسأ هيلع فلتملا نوكي ثيح ناسنإ لام نيدلا

 لعفلا يف حصي ال رجحلا نأل ءدري الف سوسحم دهاشم -كالهتسالا ىنعأ- هلعف نأل يأ :ش

 . ىسحلا

 اودهش نأب ةداهشلاب وأ هملعب يضاقلا دنع اتباث نيدلا ببس ناك ول : «ةريخذلا » يفو

 رجحلا لبق همزل نيدب رق ول يعفاشلا دنعو ءامرغلا كراش ةميقلا لثمب هبارش وأ هضارقتسا ىلع

 نم روجحملا تافرصتو دمحمو فسوي يبآو دمحأو كلام لوق وهو همزلی ال : لوق يفو

 ريغ يفدمحأو « كلام لاق هبو ‹ حصألا يف يعفاشلا دلع حصت ال قتع وأ ةبه وأ عيب
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 لاق . رجحلا تقو مدعل هب قلعتي مل مهقح نأل «هيف هرارقإ ذفن رجحلا دعب رخآ الام دافتسا ولو

 ‹ هيلع هتقفن بجی نم هماحرأ يوذو راغصلا هدلوو هتجوز یلعو هلام نم سلفغملا ىلع قفنيو:

 ول اذهلو ‹ رجحلا هلطبيالف هريغل تباث قح هنألو < ءامرغلا قح ىلع ةمدقم ةيلصألا هتجاح نأل

 بلطو لام سلفملل فرعي مل نإف : لاق . ءامرغلل ةوسأ اهلثم رهم رادقم يف تناك ةأرما جوزت

 دقو ةلافكلاو رهملاك دقعب همزتلا نيد لک يف مکاحلا هسبح يل لام ال : لوق وهو هسبح هؤامرغ

 : لاق نآ ىلإ اهديعن الف ‹ باتكلا اذه نم « يضاقلا بدأ» باتك يف ههوجوب لصفلا اذه انركذ

 . ةرسيملا ىلإ ةرظنلا بوجول هليبس ىلخ ينعي : هل لام ال هنأ ةنببلا ماقأ نإ كلذكو

 ‹ هفرصت فن فرصتلا ضقن ريغ نم هنيد ىضق نإف . اًفوقوم نوكيو حصي لوق يفو «قتعلا

 يبأو دمحأ دنعو . قتعلاب مث عيبلاب مث ةبهلاب أدبي فعضألاف فعضألا اهنم خسفي الو

 لاقو . خسفلا لبقي الو ديشر كلام نع ردص هنأل « هقتع حصي -هللا امهمحر- فسوي

 . فالخ الب حصي رجحلا لبق هلعف امو ةبهلاو عيبلاك حصيال ةياور يف :دمحأ

 كلذب يأ :ش ( هپ قلعتي مل مهقح نأل ‹ هيف هرارقإ ذفن رجحلا دعب رخآ الام دافتسا ولو ) :م

 ءرجحلا تقو لام لا كلذ مدعل يأ :ش ( رجحلا تقو مدعل ):م خسنلا ضعب يف وه اذكهو « لاما

 . نيلوألا تح هب قلعتي الف

 اذه ىلع قفني يآ :ش ( هلام نم سلفملا ىلع قفنيو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ٠ دلوو هتجوز ىلعو ) :م لوهجللا ءانب ةغيص ىلع قفنيو « فرصتلا نع هيلع روجحلا نويدلا

 يآ :ش ( هيلع هتقفن بجی نم هماحر يوذو ) :م دلو عمج ماللا نوکسو واولا مضب :ش ( راغصلا

 ءامرغلا قح ىلع ةمدقم ةيلصألا هتجاح نأل ) :م هيلع روجحملا ماحرأ يوذ ىلع اًضيأ قفنيو

 . هيلع هتقفن بجي نم وهو سلغملا ريغل تباث قح قافنإلا نألو يأ :ش ( هريغل تباث قح هنألو

 جوزت ول ):م ةمدقم ةيلصألا هتجاح نوك لجألو يأ :ش (اذهلو ‹ رجحلا هلطبي الف ) :م

 لاطبإ هيفو همازتلا ىلإ فاضت ةدايزلا نأل :ش ( ءامرغلل ةوسأ اهلثم رهم رادقم يف تناك ةارما

 . هعبتاو هب ىدتقا اذإ هب ىستئا نم مسا اهرسكوةزمهلا مضب ةوسألا كلذ يلي الو ءامرغلا قح

 . يب وه يدتقيو « هب يدتقأ ةوسأ هتلعج يأ < يلامب هتيسآ : لاقیو

 :ش ( وهو هسبح هژامرغ بلطو لام سلفملل فرعي مل نإف ):م: يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 انركذ دقو « ةلافكلاو رهلاك دقعب همزتلا نيد لك يف مكاحلا هسبح يل لام ال : لوقي ) :م سلفملا يأ

 ؛ اهديعن الف ‹ باتكلا اذه نم « يضاقلا بدأ » باتك يف ) :م هقرطب يأ :ش ( ههوجوب لصفلا اذه

 ( ةرسيملا ىلإ ةرظنلا بوجول هلیبس یلخ ينعي : هل لام ال هنأ ةنيبلا ماقأ نإ كلذكو : لاق نأ ىلإ
 :ش

 وذ دجو ناو يآ ٠۰ ةيآلا : ةرقبلا) ( ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو : یلاعت هلوقل
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 نع ًازرحت هجرخأ نکي مل نإو هتجلاعمب موقي مداخ هل ناک نإ هيف یقبب سبحملا يف ضرم ولو

 « هنيد

 ر
 لبقت سبحلا دعب راسعإلا ىلع ةنيبلاو راسيلا تقو ىلإ راظتنا يأ ةرظن بجاولاف رقف يأ «راسعإ

 . كلذ دعب ىضاقلا هقلطيف قافتالاب

 وبأ مامإلا خيشلا يتفي ناك هبو لبقت : امهادحإ يف ناتياور هيفف سبحلا لبق تماق اذإ امأو
 بهذ هيلا ‹ خياشملا ةماع هيلعو « سبحي ملام لبقت ال ىرخألا يفو . لضفلا نب دمحم ركب

 . حصألا وهو « يضاقلا بدأ حرش يف يسخرسلا ةمئألا سمش

 هل ناک نإ ) :م دیدشتلاب یقبیو سبحلا يف يأ :ش ( هيف ىقبي سبحلا يف ضرم ولو ) :م
 ‹ نيدلا ناكل كالهإلا زوجي ال هنأل :ش ( هکاله نع ازرحت هجرخآ نکی مل نإو « هتجلاعمب موقی مداخ

 لجأل هكالهإ زوجي فيكف ؟ريغلا لام هعفدي نأ هل ناك ةصمخلمل كالهلا هيلإ هجوت ول ىرت الأ
 . ؟ ريغلا لام

 ناكول كالهلا نأل « اًضيأ ةروصلا هذه ىف هجرخيال : -هللا همحر- فسوي يبأ نعو
 اذإ نجسلا يف سومحملا :«تاعقاولا» ىفو . ءاوس هريغو سبحلا يف هنإو ضرملا ببسب ناكل

 ‹ فلتلا هيلع فاخي كلذك كرت ول هنأل « ليفكب نجسلا نم جرخأ هدهاعي دحأ هل سيلو ضرم

 . فلتلا ال سبحلا قحتسملاو

 همح رح دمحم لوق ىلع ىوتفلاو ‹ كالهلا هيلع بلاغلا ناك اذإ اذه : «ةصالخلا » يفو

 ةرضحف هقلطأو لجر لفك نإف « هقلطيال ليفكلا دجي مل نإف « ليفكب هقلطي اغإو . -هللا

 ةعنصلا يهو ةفرحلاب بستكي ينعي < فرتحي يذلا سوبحلا يأ :ش ( فرتحملاو ) :م

 هب زرتحا :ش ( حيحصلا وه هلمعب لاغتشالا نم نكمي ال ) :م سبحلا يف يأ :ش ( هيف ) :م هلوق

 هيف نأل « حصألا يف يعفاشلا لاق هبو « هيف باستكالا نم عني ال انخياشم ضعب لوق نع
 . بسكلا نم نكميف هيلع هلايع ةقفنو هتقفن نأل « نيبناجلل اًرظن

 رجضيل ):م لوق يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « هنم عني هنآ حصألا : فاصخلا يفو
 سبحلا نأل كلذو « رجضيل ىلع اًمفطع بصنلاب ثعبنيف :ش ( هنيد ءاضق ىلع ثعبنيف هبلق

 الف توقلا ةلزنمب راص هيف فارتحالا نم نكمأ اذإف « ءافولا ىلإ عراستي ىتح « هيلع قييضتلل

 . دوصقملا لصحي
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 لب سبحلا نم هجورخ دعب هئامرغ نيبو هنيب لوحي الو : لاق . ىرخألا ءاضقب ربتعيف نيتوهشلا
 دي قح لا بحاصل» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل رفسلاو فرصتلا نم هنوعنمب الو هنومزالي

 «ناسلو ۰

 ال اهأطو هيف هنکمي عضوم ) :م سبحلا يفر يأ :ش ( هیفو ‹ ةيراج هل تناك اذإ ام فالخب ) :م

 ةوهشامهو نيتوهشلا ىدحإءاضق ءطولا نأل يأ :ش ( نيتوهشلا ىدحإ ءاضق هنأل ؛ هنع عني

 نيتوهشلا ىدحإ ربتعيف كلذك ناك اذإ يآ :ش ( ىرخألا ءاضقب ربتعيف ) :م جرفلا ةوهشو نطبلا

 . نطبلا ةوهش يهو ىرخألا ةوهشلاب جرفلا ةوهش يه يتلا

 يدي نيب ماقيالو فوخيو ديقيالو لغيالو نريدملا برضيال : « ةصالخلا » يفو

 جرخي الو رارفلا فيح اذإ نويدملا ديقي « ىقتنملا يفو .رجاؤي الو « ةناهإ قحلا بحاص

 ال شحو عضوم يف سبحيو ضيرملا ةدايع الو ةزانجلا ةالص الو جح الو ديع الو ةعمحجل نويدملا

 . يسخرسلا مامإلا هركذ « هب سنأتسيل دحأ هيلع لخدي الو شرف هل طسبي

 يضاقلا لوحي ال يأ :ش ( هئامرغ نيبو هنیب لوحي الو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هعم نورودی يأ :ش ( هنومزالی لب سبحملا نم هجورخ دعب ) :م هئامرغ نيبو سلفملا نويدملا نيب

 . سبح هنأل عضوم يف هنوقرافي الو راد امثیح
 وبأ : لاق يضاقلا بدأ يف ساك نبا : لاق « يضاقلا بدأ بيذهت » يف يحصانلا لاقو

 سيل دامح نب ليعامسإ لوق ىلعو « هموزل ىلإ لبيس الف رسعم هنأ حص اذإ دمحمو فسوي

 ؛يضاقلا بدأ حرش » يف ةمئألا سمش هركذ « ًاليفك ذخآي نكلو « همزالي نأ يعدملل

 . فاصخلل

 هيلع هلوقل ) :م اًماع انب اررض هيف نأل :ش ( رفسلاو فرصتلاو عيبلا نم هنوعنمي الو ) :م

 هاور ثيدحلاو ءهنومزالي هلوقل ليلداذه :ش ( «ناسلو دي قحلا بحاصل » :مالسلاو ةالصلا

 ‹« مصاع وبأ انثدح « دمحم نب سابع انثدح « رافصلا يلع وبأ انثدح هننس يف ينطقرادلا

 ديلا قحلا بحاصل نإ » : لب هللا لوسر لاق : لاق لوحکم نع « ديزي نع «روثاندح

 . ٤ ناسللاو

 يبأ نع « ةملس يبأ نع < ؟عويبلا » يف ملسمو « ضارقتسالا » يف يراخبلا جرخأو

 لاقف هباحصا هب مهف هل ظلغأف هاضاقتي لجر ب يبنلا ىتأ : لاق - -هنع هللا يضر - ةريره
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 صصحلاب مهنيب مسقي هبسك لضف نوذخأيو : لاق . يضاقتلا ناسللابو ةمزالملا ديلاب دارأ
 ةنيبلا اوميقي نأ الإ هنيبو ءامرغلا نيب لاح مكاحلا هسلف اذإ : الاقو . ةوقلا يف مهقوقح ءاوتسال

 . ةرسيملا ىلإ ةرظنلا قحتسيو ةرسعلا تبثيف حصي امهدنع سالفإلاب ءاضقلا نأل ألام هل نأ

 ؛ حئارو داغ ىلاصت هللا لام نأل « سالفإلاب ءاضقلا ققحعي تي ال - هللا همحر- ةفينح يبآ دنعو

 ؟رهاظ الإ ققحتي ي ال لالا مدع ىلع دوهشلا ف وق و نألو

 دارملا سيلو :ش ( يضاقتلا ناسللابو ‹ ةمزالما ديلاب دارأ ) :م ًالاقم قحلا بحاصل نإف « هوعد

 هنأ هب كسمتلا هجو . شحافلا مالكلاب هيذؤي نأب ناسللاب الو « ديب هيلع لواطتي نأ ديلاب

 . هلبقو سبحلا نع قالطإلا دعب نوكي يذلا نامزلا لوانتيف نامزلا ىح يف قلطم

 ردقب مهنم دحاو لك ذخأي يأ :ش ( صصحل اب مهنيب مسقي هبسك لضف نوذخایو : لاق ) :م
 نودب مهنيب همسقو يضاقلا هذخأ وأ هرايتخا ريغب هبسك لضف اوذخأ اذإ اذه ‹ نیدلا نم هتصح

 هل هرايتخاب نيدلا ءاضقب هريغ ىلع ءامرغلا دحأ رثآ ول هتحص لاح يفف نويدملا امأو . هرایتخا

 دحاول رقف ةثالثل مهرد فلأ هيلع لجر : لاقف . يفسنلا ىواىتف يف كلذ ىلع صن «كلذ

 ءامرغلا عمتجاف ةئامسمحخ هلامو ناتئام مهنم رخآلو ةئامثالث مهنم رخآلو ةئامسمحخ مهنم

 ارضاح نويدملا ناك اذإ: لاق « مهنيب هلاومأ مسقي فيك يضاقلا سلجم يف مهنويدب هوسبحف

 ضعبلا ىلع ضعبلا رثؤيو ءاضقلا يف ضعبلا ىلع ضعبلا مدقي نأ هلو هسفنب هنويد يضقي هنإف

 نإو « هتئيشم بسح ىلع هيف فرصتيف دحآ قح هب قلعتي ملو هکلم صلاخ يف فرصتي هنأل
 سيل ذإ «٠ صصحل اب ءامرغلا نيب لالا مسقي يضاقلا دنع ةتباث نويدلاو ااغ نويدملا ناك

 قوقح ءاوتسال ىأ :ش ( ةوقلا يف مهقوقح ءاوتسال ) :م ضعحب ىلع مهضعب ميدقت ةيالو يضاقلل

 :ش ( مكاحلا هسلف اذإ :الاقو ) :م. ضعبلا ىلع ضعبلا حجرتي الف توبللا ةوق يف ءامرغلا

 نويدملا سالفإب يضاقلا مكح اذإ : -هللا همحر- دمحمو فسوي وبأ لاق يأ « ماللا ديدشتب

 امهدنع سالفإلاب ءاضقلا نأل « ألام هل نأ ةنيبلا اوميقي نأ الإ هنيبو ءامرغلا نيب لاح ):م هراسعإو

 تلاق هبو « ًالجؤم هنيد ناك ولامك :ش (ةرسيملا ىلإ ةرظنلا قحتسيو « ةرسعلا تبشيف حصي

 . ةثالثلا

 :ش ( حئارو داغ هللا لام نأل ؛ سالفإلاب ءاضقلا ققحتي ال-هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو ) :م

 يسي ريقف نم مکو « اريقف حبصيو ليزج لام يف يشي ينغ نم مكو ‹ بهاذو تآ يآ
 مهل فوقو ال ذإ :ش ( ارهاظ الإ ققحتي ال لاملا مدع ىلع دوهشلا فوقو نألو ) :م اًينغ حبصيو

 . ةقيقحلا ىلع
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 راسيلا ةنيب نإ ىلإ ةراشإ ‹ ةنيبلا اوميقي نأ الإ هلوقو . ةمزالملا قح لاطبإل ال عفدلل حلصيف

 هنوعنم ال : ةمزالملا يف هلوقو ءةرسعلا وه لصألا ذإ اتابثإ رثكأ اهنألراسعإلا ةنيب ىلع حجرتت

 هيف سبح هنأل عضوم يف هسلجي الو راد امْيأ هعم رودي هنإ ىلع ليلد رفسلاو فرصتلا نم

 ةنيبلا اوميقي نآ الإ :هلوقو. ةمزالملا قح لاطبإل ال عفدلل ):م رهاظلا يأ :ش ( حلصيف ) :م

 « هرصتخم ١ يف يرودقلا لوق يأ :ش ( راسعإلا ةنيب ىلع حجرتت راسيلا ةنيب نأ ىلإ ةراشإ

 . رقتفا يأ« رسعأ ردصم راسعإلاو « ىنغتسا اذإ سيلا نم راسيإلل مسا ءايلا حتفب راسيلاو

 « اطخ وه : «برغملا» يف لاق . راسعإلا ىنعمب نيعلا حتفب راسعلا ةنيب ىلع خسنلا ضعب يفو

 . جاودزالا قيرط ىلع اذه ركذ : لیق

 يف الإ بلطي ال هنآ ىلع ظفللا يف ًأطخلاو نحللاب جاودزالا يفدحأ لقي مل : تلق

 يف هتياهنو هبولسأ عادتبال ىلاعت هللا مالك يف عقيو ءاحصفلا مالك يف لئاسرلاو بطخل ا

 . ملكلا عماوجب اًصوصخم هنوكل يب لوسرلا مالك وأ «ةحاصفلاو ةغالبلا جهنم

 راسيلاو :ش (ةرسعلا وه لصألا ذإ اتابثإ رثكأ ):م راسيلا ةنيب نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م

 . جراخلا ةنيب ةلباقم يف ديلا يذ ةنيبك راصف ئراط

 ىلع ةنيبلا بلاطلا ماقآف سالفإلا ىلع ةنيبلا نويدملا ماقآ نإف : « ىواتفلا » ةصالخ يفو

 ال سالفإلا ةنيب يفو « راسيلا هب تبثي ام نايب ىلإ ةجاحالو ىلوأ بلاطلا ةنيبف « راسيلا
 نم اًضرعالو الام هل ملعنال ريقف هنإ دوهشلا لوقينأ يغبنيو يعدملا ةرضح طرتشي

 . ريقفلا لاح نع كلذب جرخي ضورعلا

 هل ملعن ال مودعم سلفم هنأ دهشن دوهشلا لوقي نأ يغبني : رافصلا مساقلا يبأ نعو

 . ةليل بايثو هيلع يتلا هتوسك ىوس الام

 ليلد رفسلاو فرصتلا نم هنوعني ال ةمزالملا يف ) :م : يرودقلا لوق يأ :ش ( هلوقو ) :م

 عضوم يف نويدملا مرغلا سلجي ال يأ :ش ( عضوم يف هسلجي الو راد امنيأ هعم رودي هنآ ىلع

 هنأل « سبحلا قح هل سیلو سبح نيعم عضوم يف هسالجإ يأ :ش ( هيف سبح هنأل ) :م نيعم

 . هيلع قحتسمب سیل

 فوطي امر هنأل « هتي وأ هیح دجسم ىف هسبحي نأ ىعدملل -هللا همحر- دمحم نعو

 بحأ ثيح همزالي : هنع ةياور يفو . يعدملا هب ررضتيف ةجاح ريغ نم ككسلاو قاوسألا يف

 . رصملا نم

 لصح اذإف « اًموي هتوق رادقم يف ىعسي نأ هعني ال هبسك نم الإ هل ةشيعم ال ناك ولو
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 دبال ناسنإلا نأل٬ جرخي نأ ىلإ هراد باب ىلع سلجی لب هعبتی ال هتجاحل هراد يف لخد ولو
 ؛ بلاطلا ىلإ رايخلاف ةمزاللا بلاطلاو ٠ سبحلا بولطملا راتخا ولو « ةولخ عضوم هل نوكي نأ

 ةمزاللاب هيلع لخدي نأ يضاقلا ملع اذإ الإ هيلع قيضألا رايتخال دوصقملا لوصح يف غلبأ هنأل
 لجرلل نيدلا ناک ولو . هنع ررضلل اعفد هسبحی ذئنیحف « هراد هلوخد نم هنکیال ناب نیب ررض
 نمو : لاق . اهمزالت ةنيمأ ةأرما ثعبي نكلو ةببنجألاب ةولخلا نم اهيف ال ااهمزاليال ةآرملا ىلع

 سلفا

 لاقف «يرغلا مزالي نأ همالغ رمأف ناسنإل قحب هيلع يضق لجر: «تاعقاولا» يفو
 دبعلا عم سولجلاب ىضريال ابر هنأل « كلذ هلف يعدملا عم سلجأ لب هعم سلجأ ال : يرغلا

 . ررض ةدايز تقولا كلذ يف هيلع نوكيف

 ناسنإلا نأل ‹ جرخي نأ ىلإ هراد باب ىلع سلجی لب هعبتی ال هتجاحخل هراد يف لخد ولو )م

 لجأل اًعضوم هادعأ وأ ءادفلا هاطعأ اذإ : ليقاذه نعو :ش (ةولخ عضوم هل نوكي نأ دب ال

 اذإ ةيضقألا يفو « ةريخذلا» يف اذك « رخآ بناج نم برهي ال ىتح كلذ نع هعنيي نأ هل هئافيإ

 : يفاذكهو « هلايع ةقفنو هتقفن هافك اذإ لإ كلذ نم هعني ال هوحنو ءاملا يقس موزلملا لمع ناك

 . تيبلا يف لوحخدلا

 لوصح يف غلبأ هنأل ؛ بلاطلا ىلإ رايخلاف ةمزالملا بلاطلاو سبحلا بولطملا رانخا ولو ) :م

 لك نم دشأ هسلاجيال نم ةمزالم نأل بولطملا ىلع يأ :ش ( هيلع قيضألا هرايتخال دوصقملا
 ناب نيب ررض ةمزالملاب ) :م بولطملا ىلع يأ :ش ( هيلع لخدي نآ يضاقلا ملع اذإ ل! ) :م ديدش

 اهمزالي ال ةأرملا ىلع لجرلل نيدلا ناك ولو . هنع ررضلل اعفد هسبحي ذغنیحف هراد هلوخد نم هنکي ال

 ةأرملل نيدلا ناك اذإ اوركذي ملو :ش ( اهمزالت ةنيمأ ةأرما ثعبي نكلو « ةيبنجألاب ةولخلا نماهيف امل
 . ةمزالم اهتهج نم اتيمأ الجر ثعبي نأ يغبني روكذملا ليلعتلا ىلعف لجرلا ىلع

 اهباب ىلع وهو تيب يف ةآرما عم اهلعج ءاش نإ ةأرمادجي ملنإف : « ةصالحلا» يفو

 . يفسنلا نع هلقنو اهباب ىلع وهو اهسفن تيب يف ةآرملاو

 لاقي سلف نإف خسنلا ضعب يفو :ش ( سلفأ نمو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) م

 ثبخأ لاقي امك اًموي تراس ولف تراس همهارد نأك لام هدي يف قبي ملاذإ لجرلا سلفأ

 ىلإ راص نإ هب داري نأ زوجيو « انوطق هتباد تراص اذإ نطقأو اًنبخ هباحصأ راص اذإ لجرلا
 لذي لاح ىلإ راص اذإ لذأو اهيلع رهقي ةلاح ىلإ راص اذإ لجرلا رهقأ لاقي امك اهيف لذي لاح

 . اهيف
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 - يعفاشلا لاقو « هيف ءامرغلل ةوسأ عاتملا بحاصف هنمم هعاتبا هنيعب لجرل عاتم هدنعو

 نع يرتشملا زجع هنأل ؛ خسفلا رايخ حئابلل مث هبلطب يرتشملا ىلع يضاقلا رجحي :-هللا همحر

 ةضواعم دقع هنأل اذهو « عيبا ميلست نع عئابلا زجعك خسفلا قح كلذ بجويف نمثلا ءاغيإ

 ريغ وهو ‹ نيعلا ميلست نع زجعلا بجوي سالفإلا نأ انلو . ملسلاك راصف ةاواسملا هتيضقو

 نيدلا :ينعأ ‹ ةمذلا يف فصو قحتسلا انإو « هرابتعاب خسفلا قح تبثي الف « دقعلاب قحتسم

 ةلدابم امهنيب ققحتي نيعلا ضبقبو

 ( هنم هعاتبا ) :م نيعم صخشل عاتم هدنع نأ لاحلاو يآ :ش ( هنیعب لجرل عاتم هدنعو ) :م

 : ءاسنلا) 4 مهرودص ترصح مکؤاج وأ :  یلاعت هلرق يف امك لجرلا نم هارتشا دق يأ :ش

 . عاملا يف يأ :ش ( هيف ءامرغلل ةوسأ عاتملا بحاصف ) م ترصح دق يأ ۹١( ةيآلا

 عئابلا بلطب يأ :ش ( هبلطب يرتشملا ىلع يضاقلا رجحبي -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 نع يرتشملا زجع هنأل ؛ خسفلا رايخ مئابلل مث ) :م هريغو عيبلاب هفرصت ذفني ال ىتح هيلع رجحل ا

 هجو ىلإ ةراشإ :ش (اذهو « عيبملا ميلست نع عئابلا زجعك حسفلا قح كلذ بح ويف نمللا ءافيإ

 . انركذ اميف يهو ةاواسملا هتيضقو هتضواعم دنع عيبملا نأل يأ :ش ( ةاواسملا هتيضق نمو ةضواعم

(ieملسلاک راصف  ) دساأف وهو قرافلا دوجو عم سايق اذه لاقي امع باوج اذه :ش» 

 ‹ خسفلا هيلع لدب ريغ هنإف عيبلا فالخب « خسفلا نع عنام وهو ةمذلا يف نيد نمثلا نأل كلذو

 ال نيد هيف ملسملا نإف « خسفلا نع عني اتيد هنوك نأ ملسن ال ينعي ملسلاك راصف هلوقب باجأف

 . اذهاذك « خسفلا قح ملسلا برل ناك سانلا يديأ نع هعاطقناب هضبق رذعت اذإف « ةلاحم

 نباو روثوبأو قاحسإو يعازوألاو دمحأو كلام لاقو -هللا همحر- يعفاشلا : لاق انلوقبو

 . -مهنع هللا يضر- ةريره يبأو يلعو نامثع نع كلذ يورو رذدملا

 نیو ةدوقنملا مهاردلا نيع يأ :ش ( نيعلا ميلست نع زجعلا بجوي سالفإلا نأ انلو ) :م

 لب «قحتسم ريغ ةدوقنلا مهاردلا ريغ يأ :ش ( دقعلاب قحتسم ريغ وهو ) :م ةدوقنملا ريناندلا

 . دقعلاب قحتسم ريغ ءيش ميلست نع زجع هنآ ملعي ةمذلا يف فصو وهو نيدلا هب قحتسملا

 فصو قحتسملا انإو) :م دقعلاب قحتسم ريغ هنأ رابتعاب يأ :ش ( هرابتعاب خسفلا قح تبثي الف ) :م
ّ ١ 

 سالفإلاب ريناندلا نيعوأ مهاردلا نيع ميلست نع زجعلا نم مزلي الو :ش ( نيدلا ينعأ ةمذلا يف

 امع باوج اذه « ةيمكح :ش ( ةلدابم امهنيب ققحتي نيعلا ضبقبو ) :م دقعلاب قحتسملا نع زجعلا
 دوقنملا عفدب نويدملا ةمذ ًأربت نأ بجو دقعلاب ةقحتسم ريغ ةدوقنملا نيعلا تناك ال : لاقي .

 نيدلا ءاضقو ةمذلا يف تبافلا فصولا وه دقعلاب قحتسلملا نأ : باوحلاريرقتو

¥ 



 يطعأف عنتم لادبتسالا نأل « ملسلاك رذعتلا عضوم يف الإ اهرابتعا بجيف ةقيقحلا وه اذه
 باوصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو نيدلا مكح نيعلل

 الدب نيعلا ضبق اذإف « هنع الدب نيعلا عراشلا لعجو «روصتم ريغ فصولاب كلذو «بجاو
 نايقتليف فصو رخآلا ةمذ ىف امهنم دحاو لكل تبث هنإ ثيح نم ةلدابم امهنيب ققحت هنع

 . اًصاصق

 اهرابتعا بجيف ) :م نيدلا ءاضق يف :ش ( ةقيقحلاوه ) :م ةلدابملا ققحت يأ :ش (اذه ) :م

 مكح ريعشلا وأ ةطنحلا وه يذلا هيف ملسملل نوكي ثيح :ش ( ملسلاك رذعتلا عضوم يف الإ

 ( عنتم لادبتسالا نأل ) :م لادبتسالاب لوقلا رذعتل ةمذلا يف تباشلا فصولا وه يذلا نيدلا

 نع ازرحت :ش ( نيدلا مكح نيعلل يطعأف ) :م كلام سأر وأ كملسالإ ذحاأت ال هيب هلوقل :ش

 . عيبملا ميلست نع زجعلاك «هنع زجعلا راصف « دقعلاب ًاقحتسم نيعلا نوكيف لادبتسالا

 ای هنآ امهریغو ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا ةريره يبأ ثيدح يف لوقت ام : ليق نإف

 هوچوب ثيدحلا اذه يور دقو « ٩ هب قحأ وهف سلفآ دق ناسنإ دنع هتيعب هعاتم كردأ نم :٠ لاق

 . ةفلتخم

 اهكردأف ةعلس عاب لجر اأ » اب يبنلا نع اًضيأ ىور -هنع هللا يضر - ةريره وبأ : تلق
 كلذو « ةياورلا تفلتخاف « ىنطقرادلا هجرخأ « هئامرغ نيب هلام وهف سلفأ دق لجر دنع

 . فيعض وهو « شايع نبا هدانسإ يف : تلق نإف

 . يزارلاو «فاصخلا ثيدحلاب جتحا دقو « -هللا همحر- دمحأ هقثو دق : تلق

 اغإو ءادنسم -هللا همحر- يرهزلا نع ثيدحلااذه تبثي ال ىنطقرادلا لاق : تلق نإف

 . لسرم وه

 اعيش عاب اذإ هانعمف انملس نئلو «يزارلاو فاصخلا دنسأو « ةجح اندنع لسرملا : تلق

 نوکیو خسفل هلا ريختيف يآ « هلاب قحأ وهف رايخلا ةدم ىف اًسلفم ىرتشملا دجوف رايخلاب هنأ ىلع

 : ليقو . هريغو ( متعيابت اذإ اودهشأو :  ىلاعت هلوق يف امك قثوألا وه ام ىلإ اداشرإ هانعم

 نأل رظن هيفو « بصاغلا دنع دجو اذإ هلام قحأ هنم بوصخملا نإف « بصخلا ىلع لومحم اذه

 امنإو ادنسم يرهزلا نع اذه تبثي الو ثيدحلا برطضم شايع نب ليعامسإ : لاقو ١( /۳) ينطقرادلا هاور (۱)

 . لسرم وه

۸ 



 وأ اًسلفم دجو بصغلا يف تباث كلما ةيقحأ نأل ءاعئاض ذعنيح هقح ىقبي سلفأ دق هلوق

 . اتیلم

 ريغب عيبملا ضبق هنآ ىلع لومحم ليقو . ًاضيأ رظن هيفو ةعيدولا ىلع لومحم وه : ليقو

 . رباكألا ةلحجلا نم ةعامج لوق وه هيلإ ابهذ امو دادرتسالا قح هل عضوملااذه يفو ئابلا نذإ

 نإف يرتشملا سلفأف ةعلس لجر نم عاب لجر ايآ : يرهزلا نع رمعم نع قازرلا دبع لاق

 نإو « ءاوس ءامرخلاو وهف اًئيش اهنمث نم ضبق ناك نإف « اهب قحأ وهف اهنيعب ةعلس عئابلا دجو
 رمعم نع اضيأ يورو . زيزعلا دبع نب رمع نع يور اذكو < ءامرغلا ةوسأ عئابلاف يرتشملا تام

 ءامرخلاو وهف هسالفإ دعب اًيش هنم ىضتقا مرغ اي : لاق حيرش نع نيريس نبا نع بويآ نع
 ‹اديهمتلا» بحاص هركذ دينج نبا بهذ هيلإو ‹ نیریس نبا يتفي ناک هبو « هب مصاخی ءاوس

 . لاح لك ىلع ءامرغلا ةوسأ وه ةفوكلا لهأو ةفينح وبآو يعخنلا لاق راكذتسالا يفو

 یکحو . هتیاور حیحص مزح نباو - هنع هللا يضر- يلع نع صالخ نع كلذ يورو

 . ًضيأ ةمربش نبا نع لوقلا اذه يباطخلا

 سلفم دنع ًاعاتم دجو نم» : لاق مالسلا هيلع هنأ ةرمس نع «هدنسم» يف دمحأ ىور : تلق نإق

 . اهب قحأ وهف

 . هب جتحي ال : متاح وبآ لاق میهاربإ نب رمع هدانسإ يف : تلق

 رکب يبأ نع باهش نبا نع كلام ىلع انآرق : لاق يعفاشلا نع يقهيبلا ىور : تلق نإف

 عئابلا ضبقي ملو هعاتبا يذلا سلفاف اعاتم عاب لجر ايأ» : لاق ب هللا لوسر نأ نمحرلا دبع نبا

 . « هب قحأ وهف هنیعب هدجوف اًئيش هنمٹ نم

 رانيد نباو - هنع هللا يضر- رمع نع بويأ نع رمعم ثيدح نم يقهيبلا ىور : تلق نإف

 هتعلس عئابلا دجوو لجرلا سلف اذإ :  لاق يب هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ىيحي نب ماشه نع

 « ءامرغلا نود اهب قحأ وهف اهنيعب

 . بابلا اذه ىف ةريره ىبأ ثيدح نع باوحلا رم دق: تلق

 انيتآ لاق «دلاخ نب رمع نع رمتعملا وبأ ينثدح بئذ يبأ نبا نع يسلايطلا ىور : تلق نإق

 ىضق يذلا اذه ةريره وبأ لاق « هنيعب هعاتم لجر باصأف سلف ينعي انل بحاص يف ةريره ابأ

 عدي نأ الإ « هب قحأ وهف هنيعب هعاتم لجر كردأف تام وأ سلفأ نم نإ: لل هللا لوسر هيف

۹ 



 ةدلخ نبا ثيدح ينعي « ىلوآ هب ثدحأ يمذلا لاق هنأ يعفاشلا نع يقهيبلا ركذو . ءافو لجرلا

 نبا ثيدحو . سالفإلاو توملا نيب مالسلا هيلع يبنلا هيف عمجي لوصوم هب ثدحأ ام نأ لبق نم

 . عطقنم باهش

 ال: يأ « وه نم رمتعملا وبأ اذهب ذخأي نم : دواد وبأ لاق « هماكحأ يف حلا دبع لاق : تلق

 يفو . ثيدحلااذه يفالإًاركذ هلانعمسالو وه نم فرعنال : يواحطلا لاقو . فرعي

 . باوصلاب ملعأ هللاو « دانسإلا لوهجم ثيدحلا :«فارشإلا»

# 3 



 نوذٴ اجا باتک

 كلذ دعب دبعلاو « اندنع قحلا طاقسإو رجحلا كف : عرشلا يفو . ةغل مالعإلا وه : نذإلا

 هراجحناو زيمملا هلقعو قطانلا هناسلب فرصتلل ًألهأ ىقب قرلا دعب هنأل ؛ هتيلهأب هسفنل فرصتي

 نيدلا قلعتل ابجوم الإ هفرصت دهع ام هنأل ‹« ىلوملا قىل فرصتلا نع

 ( نوذأملا باتك) :م

 . رجحلا دعب نذإلا ذإ بسانتلا رهاظ رجحلا بيقع هداريإ:ش

 ًانذإ ءيشلا يف هل نذأ : يرهوجلا لاق . ةغللا ثيح نم ينعي :ش ( ةغل مالعإلا وه نذإلا ) :م

 نیتحتفب ًانذآ هل هنذآو «( هلوسرو هللا نم برحب اونذاف) : یلاعت هلوق هنمو « ملع ینعمب نذأو

 . یھتنا « عمتسا

 سانلا ملعيو هرجح كفب هدبع ملعي ىلوملا نأل «مالعإ هيف نحن اميفو : ةعيرشلا جات لاق
 هل نوذأم وهو هل نذأي ملف هنذأتسا لاقي عامتسالا وه نذإلا نم نذإللا «برغملا» يفو . اًضيآ كلذب

 . هيلع روجحملا يف امك برعلا مالك نم سيل ةلصلا كرتو اهل نوذأم يهو

 عفرو امكح قرلاب تباثلا رجحلا كف يأ :ش ( اندنع قحلا طاقسإو رجحلا كف عرشلا يفو ) م

 دبعلل ناك يذلا هسفن نع طقسأ دقف ةراجتلا يف هدبعل نذإ اذ ىلوملاو « اًمكح فرصتلا نم عنا
 يعفاشلا دنعو . بتاكملا ةلزنم اندنع ريصيف هنذإ لبق ىلوملا لام يف فرصتلا نع روجحم هنأل

 . ليكوتو ةبانإ وهو دمحأو

 امهدنع نذإلا نإف ‹ يعفاشلاو رفز لوق نعازارتحا اندنع هلوقب ديق انإو : يزارتألا لاقو

 يف هل نذأ ول ىتح صصختي ال ةراجتلاب نذإلا نأ فالحل ا ةدئافو . فرصتلا يف ةبانإو ليكوت

 هللا ءاش نإءيجي امك ًاضيأ رفزل وأامهلًافالخ اندنع ةراجتلا عاونآ يف ًانوذأم نوكي عون

 . ىلاعت

 نوكيف :ش ( هتيلهأب هسفنل فرصتي ) :م قحلا طاقسإ دعب يأ :ش ( كلذ دعب دبعلاو ) :م

 هلقعو قطانلا هناسلب فرصتلل ًالهأ يقب قرلا دعب هنأل ) :م ةبانإلاو ليكوتلاب هالوملال هسفنل هفرصت

 اعرش ربتعم مالك فرصتلا نكر ذإ تافرصتلل ًالهأ راص قرلا دعب دبعلا نأل يأ :ش ( زيمملا

 ذإ « قرلاب ناتوفيال امهو « قوقحلا مازتلالل ةحلاص ةمذ فرصتلا لحمو زيمن نع هرودصل

 م هعانتما نآ ريغ ًارشب هنوك نع جرخي ال قرلابو ةيرشبلا تامارك نم مازتلالل ةمذلا ةيحالص

 نيدلا قلعتل اًبجوم الإ هفرصت ) :م فرع اب يأ :ش ( دهع ام هنأل ىلوملا قل فرصتلا نع هراجحناو)

۳1 



 عجري ال اذهلو ‹ هاضر ريغ نم هقح لطبي الیک هنذإ نم دب الف ىلوملا لام كلذو هبسك وأ هتبقرب

 ادب انوذأم ناك اموي هدبعل نذأ ول ىتح ‹ تيقوتلا لبقي ال اذهلو ‹ ىلوملا ىلع ةدهعلا نم هقحل امب

 ؛ هیلعرجحي یتح

 هقح لطبی الیک هنذإ نم دب الف یلوملا لام ) :م هبسک وأ هتبقر نم رکذ ام يآ :ش ( كلذو هبسك وأ هتبقرب
 . هقح طاقسإب يضر دقف نذأ اذإف :ش ( هاضر ريغ نم

 اج ) :مدبعلا يأ :ش ( عجري ال ) :م هسفن ةيلهأب هفرصت ةحص نوكلو يأ :ش (اذهلو ) :م
 ءادألا نع عنتما ول ىتحاهيف نمشلا باجيإب هتمذ يف فرصتي هنأل :ش ( ىلوملا ىلع ةدهعلا نم هقحل

 نإو ‹ حص هسفن ىلع صاصقلاب رقأ ولاذهلو « ةلاحم ال هقح صلاخ هتمذو سبح بلطلا لاح

 نكل « اًضيأ نذإلا لبق هتافرصت ذافن يضتقي ىنعمااذهو « هلاقح ءارشلا ناكف ىلوملا هبذك

 . هاضر ريغب هنع ررضلل ًاعفد هنذإ انطرش

 سفنل ًالهأ نوكي الأ يغبنيف « كلم ا وهو فرصتلا مكحل هتيلهأ مدع نوذأملا : ليق نإف

 مكح نأب بيجأ . كلذل لهأب سيل وهو اهمكحل دارت انإ ةيعرشلا تافرصتلا نألو « تافرصتلا

 . هيلإ انرشأ امك كلذ يف ليصأ قيقرلاو ديلا كلم فرصتلا

 هدعب رجحلا ةيالو ىلوملل ناك ال رجحلا كف نذإللاو هتيلهأب هفرصتب دبعلا ناك ول : ليق نإف

 . دوعي ال طقاسلا نأل « لبقتسي اميف طاقسإلا نع عانتما

 ًاموي هدبعل نذأ ول ىتح تيقوتلا لبقي ال ) :م اندنع اًطاقسإ نذإلا نوكلو يأ :ش (اذهلو):م

 صتخت ال ةماع اهنإو « ةيلصألا هتيكلام مكحب هفرصت نأل :ش ( هيلعرجحي ىتح ًادبأ انوذأم ناك

 . تقوو ناکمو عونب

 لالدتسالا زاج فيكف فيرعتلا زيح يف روكذم قحلا طاقسإو رجحلا كف هلوق : ليق نإف

 لدي لدب لقنلا حيحصت وه امنإو « لالدتساب سيل هنأ امهدحأ : نيباوجب هنع بيجأ . ؟هيلع

 هيلع لالدتسالا ناكو «هفيرعت وهو يعرشلا همكح هنأ يناثلاو . كلذب فورعم اندنع هنأ ىلع

 صيصختلا مدع ىلع لالدتسالا حصي ال لاقي ال افيرعت هنوک ثیح نم ال ًامکح هنوک ثیح نم

 تابثإو قالطإ ءاضقلا نإف « ديلا كيلتو قالطإلاو رجحلا كف نع ةرابع نذإإلا نذإب قيفوتلاو
 . صيصختلل لباق هنأ عم ةيالولل

 انأل صيصختلل لباق هنأ عم نيعلا ىلع ديلا تابثإو ةعفنملل كيلعت ةراجإلاو ةراعإلا اذكو

 يف ةدهعلا نم هقحل اهب عجرياذهلو « نيملسملا نع بئان وه لب هسفنل لمعي ال يضاقلا لوقن

 . ةدهعلا نم هقحل اب ىلوملا ىلع عجري ال هنإف دبعلا فالخب « نيملسملا لام

۳۲ 



 عيبي هدبع ىأر اذإ امك ةلالدلاب تبثي حيرصلاب تبثي امك نذإلا مث « تقوتت ال تاطاقسإلا نأل

 . -هللا امهمحر - ىعفاشلاو رفزل افالخ « اندنع انوذام ریيصي تکسف يرتشيو

 هل كلملا بحاص باجيإب ريغلا كلم وه لحم يف فرصتي هنإف ريعتسملا و رجأتسملا امأو

 قالطلاك :ش ( تقوتت ال تاطاقسإلا نأل ) :م مهفاف صيصختلا لبقي هسفن كلم يف هباجيإو

 تبثي حيرصلاب تبثي امك نذإلا مث : ) :م ىشالتي طقاسلا ذإ ‹ ةبلاطملا ريخأتو نيدلا ليجأتو قاتعلاو

 امهمحر - يتاشلاو رفزلاتالخ اندنع انوذام بصي تکسف يرتشيو عبي هدبع یار اذإ امك ةلالدلاب

 لوصألا يف فرع دقو ةرورضلا نايب باب نم اذه دمحأو كلامو :ش (-هللا

 هنوكب هملعل هفرصت ىلإ تافتلالا ةلقو ظيغلا طرفو ءاضرلا لمتحم توكسلااولاق

 . ةجح نوكي لمتحملاو « ًاروجحم

 توكسب مهملع تيح دبعلا نولماعي سانلا ذإ نايب عضوم هنأل «ةجح هتوكس لعج : انلق

 دعب ام ىلإةبلاطملا رخأتت ًانوذأم نكي مل اذإو هيلع نويد قوحل ىلإ ىضفت دق مهتلماعمو ىلوملا
 « مالسإلا يف رارضالو مهقح ءاتيإب نيملسمللرارضإ كلذ يفو . قتعي الدقو قتعي دقو قتعلا

 ضار هنآ نایب عضوم ناکف «هقحليال دقو هقحلي دق نيدلا نأل « ققحتي ررض هيف ىلوملل سیلو
 . نايب نايبلا ىلإ ةجاحلا عضوم يف توكسلاو « هب

 اذإ اذكو «هريغ حصي فيكف «حيحص ريغ عيبلا نم هآر يذلا فرصتلا كلذ نيع : ليق نإف

 فرصتلا يف ةرورضلا نآب بيجأ . ؟ قرفلا امف اًنذِإ نكي مل تكسو هلام نم عيبي اًيبنجأ یر

 يف نذلا توبث يف سیلو « هتوکسب تبشي ثي الف لاحلا يف هعيبي امع هكلم ةلازإب قحتسم هآر يذلا

 . هقحلي دق نيدلا نإ انلق ال كلذ ريغ

 وهو ققحتم ىلإ رظنلاب ًانذإ هنوك مهوتم ررض الإ رظنلاب ًانذإ توكسلا نوك نم مزليالو
 نهترملا كلم لطبي ًانذإ هلعج نأل ء انذإ هتوكس نكي مل نهرلا يفو هلام يبنجألا عيب نع باوجلا

 اضيأ نهارلا لاقيال « ققحم ررض كلذ يف ناكف « رخآ لحم نم هدي ىلإ لصي ال دقو « ديلا نع

 ‹ فوقوم نمثلا نع هكلم نالطب نأل «مكحت نهترملا ررض حجرتف نمثلا نع هكلم نالطبب روطتي
 ىوقأ ناكف تايدبلا نع نهترملا كلم نالطبو ةياورلا رهاظ ىلع فوقوم نوهرملا عيب نأل

 ضعب لاق . ًانذإ هيف توكسلا رصي مل اغإف هسفن جوز اذإ ةمأ وأ ناك ادبع قيقرلاامأو

 ررضالل ًاعفد ةزاجإو ًانذإ ريصي اغإ توكسلا نأل « «مالسإلا خيش طوسبم» نع ًالقان نيحراشلا

 نم هيف امل ىلوملا كولمملا حاكن نأل « افوقوم نوكي حاكنلا نأل « ةمألاو دبعلا حاكن يف دحأ ىلع

 افوقوم ناكف هاضر ريغب هكلم لاطبإ دحأل سيلو « كلذك ةكولمملا عضب عفانمو هكلم حالصإ

 . دحأ هب ررضتي الف هخسف نكمأو
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 نأل ؛ ادساف وأ احيحص ًاعيب هنذإ ريغب وأ هنذإب يبنجأل وأ ىلوملل اك ولم ًانيع عيبي نأ نيب قرف الو

 هعنمل هب ًايضار نکی ملو هل اًنوذام نکی مل ول هب ررضتیف هدقاعیف اهیف هل انوذام هنظی هآر نم لک
 رئاس يف هفرصت زاج ًاماع ًانذإ ةراجتلا يف هدبعل ىلوملا نذأ اذإو : لاق . مهنع ررضلل ًاعفد

 ةراجتلا نأ ههجوو « هديقيالو ةراجتلا يف كل تنذآ : هل لوقي نأ ةلأسملا هذه ىنعمو « تاراحتلا

 وأ عاب ولو ةراجتلا لصأ هنأل نايعألا عاونأ نم هلا دب ام يرتشيو عيبيف سنجلا لوانتي ماع مسا

 همحر - ةفينح يبأ دنع شحافلاب اذكو « هنع زارتحالا رذعتل زئاج وهف ريسيلا نبغلاب ىرتشا
 عرتتلا ةلزنمب هنم شحافلا عيبلا نإ : نالوقي امه . امهل اًتالخ -هللا

 وهاغنإو «هتزاجإو ىلوملا نذإ ىلع فوقوم قيقرلا حاكن نأ يف مالك ال هنأل « رظن هيف ليق

 نوكي الف ىلوملاب اًققحم اررض كلذ يف نإ لاقي نأ باوصلا لعلو « الوأ ةزاجإ هتوكس نأ يف
 . اًنذإ توكسلا

 وأ هنذإب ) :م يبنجألل ًاكولمم وأ يآ :ش ( يبنجأل وأ ىلوملل اك ولم ًانيع عيبب نأ قرف الو ) :م

 هدقاعيف) :م ةراجتلا يف يأ :ش ( اهيف هل ًانوذأم هنظي هآر نم لك نأل ؛ ادساف وأ احيحص ًاعيب هنذإ ريغب

 نم هآرام لک يآ :ش (مهنع ررضلل ًاعفد هعنمل هب ايضار نکی مل ولو «هل اًنوذام نکی مل ول هب ررضتیف
 . سانلا

 ديقي مل ينعي :ش ( ماع انذإ ةراجتلا يف هدبعل ىلوم ا نذأ اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يآ مهرئاس لاقي « اهعيمج يأ :ش ( تاراجتلا رئاس يف هفرصت زاج ) :م ةراجتلا نم عونب

 هل لوقي نأ ) :م هروصت ينعي « ماعلا نذإلا ةلأسم ىنعم يأ :ش ( ةلاسملا هذه ينعمو) :م مهعيمج

 عاونأ نم عونب نذإلا ديقي الف يأ هلوق ىلع ًافطع لادلا بصنب :ش ( هديقيالو ةراجتلا يف كل تنذأ

 يفن نايبل ةلأسملا ىنعم ركذ ةدئاف ناكف عونب نذإلا يف فالخلا اغنإو « فالح الب اذهو ءةراجتلا

 :ش ( ماع مسا ) :م تاراجتلا رئاس يف هفرصتزاوج هجو يآ :ش ( ةراجتلا نأ ههجوو ) :م .فالحلا

 عيبيف) :م مومعلل ةراجتلا سنج يأ :ش ( سنجل ا لوانتي ) :م ًاماع ناكف ماللاب ىلحم سنج مسا هنأل

 نايعألا عاونأ نم ) :م هل رهظ ام يأ :ش ( هل ادب ام ) :م يرتشيز عيبي ناك اذإ يأ :ش ( يرتشيو

 . اهب تقحلأف نايعألاب ةمئاق اهنوكل عفانملاو :ش ( ةراجتلا لصأ ) :م نايعألا عيب نأل يأ :ش (هنأل

 ‹ ريسيلا نبغلا يآ :ش ( هنع زارتحالا رذعتل زئاج وهف ريسيلا نبغلاب ىرتشا وأ عاب ولو ) :م
 ( ةفينح يبأ دنع شحافلاب اذكو ) :م ليكولا يف امك لثملا نمث الإ زوجي ال دمحأو يعفاشلا دنعو

 :ش ( امهل ًافالخ ) :م ال و نيد هيلع ناک ءاوس ةفينح يبأ دنع شحافلا نبغلاب زوجي اذكو يأ :ش

 . دمحأو يعفاشلاو رفز لاق امهلوقبو - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأل يأ

 دوصقملا ذإ دوصقملا فالح وهو :ش ( عربتلا ةلزنب هنم شحافلا عيبلا نإ نالوقي امه ) :م
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 فرصتم دبعلاو ةراجآ هنأ : هلو . ةبهلاك نذإلا همظتني الف « هلام ثلث نم ضيرملا نم ربتعا ىتح

 ربتعی هتوم ضرم يف ىباح ولو . نوذأملا يبصلا فالخلا اذه ىلعو « رحلاك راصف هسفن ةيلهأب

 ىلع رحلا يف راصتقالا نأل « يقب ام عيمج نمف ناك نإو « نيد هيلع نكي مل اذإ هلام عيمج نم

 ‹ دبعلل ثراو الو ةلرولا قحل ثلثلا

 نم ):م شحافلا نيغلاب عيبلا :ش ( ربتعا ىتح ) :م نذإلا مظتني الف فالتأإلا نود حابرتسالا

 يأ :ش ( ةبهلاك نذإلا همظتتي الف ) :م ةبهلاك راصف « عربتلا ةلزنمب هنأل :ش ( هلام ثلث نم ضيرملا

 همحر- ةفينح يبألو : يأ :ش ( هلو) :م . نذإللا شحافلا نيغلاب عيبلا مظتني الف كلذك ناك اذإ

 دقع نمض يف عقو هنأل « عربت ال :ش ( ةراجت ) :م شحافلا نبغلاب عيبلا ن يأ :ش ( هنأ ) :م - هللا

 ال :ش ( هسفن ةيلهأب فرصتم دبعلاو) :م ءيشلا كلذ مكح هل ءيشلا نمض يف عقاولاو « ةراجتلا

 .نوذأملا دبعلا اذكف « شحافلا نبغلاب عيبلا كلي رحلاف نذإلاب :ش ( رحلاك راصف ) :م هريرقت رم

 نيدلاب هتكرت عيمج قرغتسملا نويدملا ضيرملا رحلاك يأ : ةعيرشلا جات لاقو

 : تلق هتيلهأب فرصتي ناك نإو ثلثلا ءارواميف فرصتي ال ثيح ضيرملاب لكشي :تلق نإف

 كلذك الو ذفني يضر ول ىتح « لالا كلذب ثراولاوأ يرغلا وهو ريغخلا قح قلعتل كلي ال اغنإ
 . هقح طوقسل ىلوملا

 ةهج نم هل نوذآملا يبصلا روكذملا فالخلا ىلع يأ :ش ( نوذاملا يبصلا فالخلا اذه ىلعو ) :م

 ةفينح وبأ مث . نوذأملا هوتعملاو بتاكملا اذكو «شحافلا نيغلاب عاب اذإ ةراجتلا يف هيصو وأ هيبأ

 ليكولا نأل « نوذآملا فرصت يف امهنيب ىوسو نبغلاب ليكولا فرصت يف ءارشلاو عيبلا نيب قرف
 رهظ املف هسفنل هارتشا هنأ يف امهنم ءارشلاب ليكولا ناكف . ةدهعلا نم هقحلي امل رمآلا ىلع عجري

 ىلع ةدهعلا نم هقحل اب عجري هنأل نوذأملا فرصت يف دجوي ال اذهو رمألا همزلي نأ دارأ نيغلا

 نرذأملا دبعلا يأ :ش ( ىباح ولو ) :م . «طوسبملا» يف اذك « هقح يف ءارشلاو عيبلا ىوتساف دحأ

 فلأ هتميقو نالف نم هدبع عابي نأب يصوي نأ هتروصو ءاطعلإ وهو ءابحلا نمو ةاباحملا نم وهو

 ةاباحم نوكي هنأل :ش ( نيد هيلع نكي مل اذإ هلام عیمج نم ربتعی هتوم ضرم يف ) :م ةئامسمخب ًالثم

 يف هنم ةاباحملا تناك اذإ ىتح ًاحيحص ىلوملا نوكي نأ طرشلاو ءىلوملل لاملا نأل « ىلوملا نم

 ىلوملا ىباح ول امك « ةفينح يبأ دنع ثلثلا نم ربتعم شحافلاو « ريسيلاب هتاباحمل يلولا ضرم

 ٹلث نم جرخي ناک نإو لطاب شحافلابو « كلذك ريسيلاب هتاباحم امهدنعو . هضرم يف هسفنب
 (ناك نإو) :م ىلوملا ةحص يف هرشاب ول امك ةراجتلا يف نذإلاب ةاباحملا هذه كلي ال هنأل ىلوملا لام

 نوكي نيدلا ءاضق دعب يقب امفًألوأ هنيد يدؤي ينعي :ش ( يقب ام عيمج نمف ) :م نيد هيلع :ش

 ىلوملا لاقي ال :ش ( دبملل ثراو الو ةثرولا قحل ثلشلا ىلع رحلا يف راصتقالا نأل ) :م ةاباحم هلك

 ‹ ةزاجإلاب نيئلثلا يف هقح طقس اذإ ثراولاك راصف « نذإلاب هقح طوقسب يضر هنأل ؛ثراو
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 يف امك عيبلا ددراف الإو ةاباحملا عيمج دأ : يرتشملل لاقي هدي يف اب اطيحم نيدلا ناك اذإو

 . هسفنب غرفتي ال دق هنأل ءارشلاو عيبلاب لكوي نأ هلو ةراجت هنأل ملسلا لبقيو ملسي نأ هل و ءرحلا

 ضرألا لبقتي نأ كليو ءافيتساو ءافيإ امهنإف ةراجتلا عباوت نم امهنأل ءنهتريو نهريو لاق
 هيف نأل ‹ ةعرازم ضرألا ذخاأيو ةراجتلا عينص نم كلذ لك نأل « تويبلاو ءارجألا رجأتسيو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ‹ حبرلا هب دصقي هنأل هضرأ يف هعرزيو ًاماعط يرتشيو حبرلا ليصحت

 نانع ةكرش كراشي نأ هلو .« هبر رجاتي عرازلا»

 .اذهاذكف لكلل ضيرملا فرصتي هنإف

 ةاباحملا عيمج دأ : يرتشملل لاقي ) :م ةاباحملا تلطب :ش ( هدي يف اب اطيحم نيدلا ناك اذإو ) :م

 يأ :ش ( ملسلا لبقيو ملسي نأ هلو ) :م هتوم ضرم يف ىباح اذإ :ش ( رحلا يف امك عيبلا ددراف الإو

 «ةراجت مالسإلا نأل يأ :ش ( ةراجت هنأل ) :م هيلإ ملسملاو ملسلا بر هسفن لعجي نآ نوذأمللو

 ةناعتسالا زاجف :ش ( هسفنب غرفتي ال دق هنأل ‹ ءارشلاو عيبلاب لكوي نأ هلو ) :م ملسلا لوبق اذكو

 . ةراجتلا عينص نم كلذ نأل هريغب

 يف :ش ( ءافيإ امهنإف ةراجتلا عباوت نم امهنأل نهتريو نهريو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يآ :ش ( ضرألا لبقتي نأ كليو ) :م ةراجتلا نم امهو ناهترالا يف :ش ( ءافيتساو ) :م نهرلا

 ةلابق : «برغملا» يفو . ءايحإلل مامإلا نم توملا ضرألا لبقتي وأ اهرجأتسي يأ « ةلابقل اهذخأي

 ( ءارجألا رجاتسيو ) :م ةاقاسم وأ ةعرازم مايأ اهيطعي يأ مامإلا اهلبقيف ناسنإ اهلبقتي نأ ضرألا

 (ةراجتلا عينص نم كلذ لك نأل ) :م تويبلا رجأتسي يأ :ش ( تويبلاو ) :م ريجأ عمج وهو :ش

 (حبرلا ليصحت هيف نأل ‹ ةعرازم ضرألا ذخأيو ) :م . تمدقت يتلا ءايشألا نم ركذ ام لك يأ :ش

 راجئتسالا نم عفنأ كلذو جراخلا ضعبب ضرألا رجأتسم وهف هلبق نم رذبلا ناك نإ هنأل :ش

 نم رذبلا ناك نإو مهاردلاب راجئتسالا فالخب « همزلي ال جراخ لصحي مل اذإ هنأل « مهاردلاب

 رجأ ولو . جراخلا ضعبب ةعرازملا لمعل ضرألا بر نم هسفن رجأ وهف ضرألا بحاص لبق

 . اذهاذكف ءيجيس امكراص مهاردلاب هسفن

 م ةقيقح ًاكالهتسا ناك نإو :ش ( حبرلا هب دصقي هنأل هضرأ يف هعرزيو ًاماعط يرتشيو ) :م

 بيرغ وهو «لصأ هل سيل ثيدحلا اذه :ش “(«هبر رجاتي عرازلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق)

 .ادج

 ىلع هانبم نأل ةضوافملا ةكرش هل سيل هنأل هب ديق :ش ( نانع ةكرش كراشي نأ هلو ) :م

 . ادج بيرغ : يعليزلا ظفاحلا لاق ()
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 اًئالخ اندنع هسفن رجاؤي نأ هلو « راجتلا ةداع نم هنأل « اهذخاأيو ةبراضم لالا عفديو

 .اهل ةعبات اهنأل ؛ هعفانم ىلع اذكف هسفن ىلع دقعلا كلمي ال : لوقي وهو - هللا همحر -يعفاشلل

 هنأل ؛ عيبلاك نذإلا لاطبإ نمضتي ناك اذإ الإ اهيف فرصتلا كلميف هلام سأر هسفن نأ : انلو

 هب رجحني الف ةراجإلا امآ . ىلوملا دوصقم هب لصحي الف هب سبحي هنأل نهرلاو هب رجحني

 . كلميف حبرلا وهو دوصقملا هب لصحيو

 نع اًقلطم نانعلا ةكرش هنم حصي مث ةلافكلا نود نذإلا تحت ةلخاد ةلاكولاو « ةلافكلاو « ةلاكولا

 ةئيسنلاو .اقنلاب ايرتشي نأ ىلع نانع ةكرش نانوذأملا كرتشا ول ىتح ةئيسنلاو دقنلاب ءارشلا ركذ

 نوذآملاو هبحاص نع ةلافكلا ىنعم ةئيسنلا يف نأل « دقنلا زاجو ةغيسنلا كلذ نمزجي مل امهنيب

 . ةلافكلا كليال

 اكرتشاف امهيلع نيد الو ةئيسنلاو دقنلاب ءارشلا ىلع ةكرشلا يف نايلوملا امهل نذأ ولو
 «طوسبملا» يف اذك « ًانانع ريصت نذإلاب ةضواعم اكرتشا ولو . ةلافكلاب امهل ًانذأ ول امكراص

 ةداع نم هنأل ) :م اضيأ ةبراضملا ذخأي يأ :ش ( اهذخاأيو ةبراضم لالا عفديو ) :م «ةريخذلا»و

 . راجتلا ةداع نم اهدحأو ةبراضم لاما عفد نم دحاو لك نأل :ش (راج#لا

 رجؤي نأ هل نوذأمللو يآ :ش (- هللا همحر -يعفاشلل اًقالخ اندنع هسفن رجاؤي نأ هلو ) :م

 اًناسنإ لكو ول اذكو . انلوقك زوجي هباحصأ نم ىمجلا نعو :دمحأ لاق ىعفاشلا لوقبو . هسفن

 ۰ . يعفاشلا دنع زوجيال

 يأ :ش (وهو) :م زوجي حصألا يفو « يعفاشلا دنعزوجي ال ةباد ةراجتلا ديبع رجأ ول اذكو
 انه اه الو هسفن كلي ال ينعي « نهرلاو عيبلاب :ش ( هسفن ىلع دقعلا كلمي ال : لوقي ) :م يعفاشلا

 :ش ( اهل ةعبات اهنأل ) :م هسفن عفانم ىلع كلي ال اذكف يأ :ش ( هعفانم ىلع اذكف ) :م هيلع نيدب

 . هسفنل ةعبات هسفن عفانم نأل يأ

 سر وهو لام هيلإ عفدي ملو باستكالاب هل نذ ىلوملا نأل :ش ( هلام سأر هسفن نأ :اتلو ) :م

 يف يأ :ش ( اهيف فرصتلا كلميف ) :م هلوق ىنعم وهو « ةرورض هيف فرصتلا كليب هل نوذأملا لاملا

 م هسفن عيب يأ :ش ( عيبلاك نذإلا لاطبإ نمضتي ) :م فرصتلا يأ :ش ( ناك اذإ الإ) :م لالا سأر

 يأ نهرلا ناكو يأ :ش ( نهرلاو ):م حص ول ىلوملا كلم نع هب جرخي هنأل :ش ( هب رجحني هنأل)

  لصحي الف ) :م نهترملا دنع سبحي هل نوهرملا نأل يأ :ش ( هب سبحي هنأل ) :م نيد ىلع هسفن نهر

 لصحيو هب رجحني الف ) :م هسفن ةراجإ يإ :ش ( ةراجإلا امأ ) :م حبرلا وهو :ش ( ىلوملا دوصقم هب

 ضقتني يعفاشلا هركذ امو .ةراجإلا كلميف كلذك ناك اذإ :ش ( كلميف حبرلا وهو دوصقلا هب

 . هتراجإ كليو هسفن عيب كلمتي ال هنإف «رحلاب
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 امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو . اهعيمج يف نوذأم وهف هريغ نود اهنم عون يف هل نذآ نف : لاق
 عون يف فرصتلا نع هاهن اذإ فالخلا اذه ىلعو«عونلا كلذ يف الإ اًتوذأم نوكي ال : - هللا

 مكحلا تبشيو ‹ هتهج نم ةيالولا ديفتسي هنأل ؛ ىلوملا نم ةبانإو ليكوت نذإلا نأ : امهل .رخآ

 طاقسا هنأ انلو. براضملاك هب هصخ اب صصختيف هرجح كلم اذهلو« دبعلا نود هل كلملا وهو

 «عون نود عونب صصختي الف دبعلا ةيكلام رهظي كلذ دنعو « هانيب ام ىلع رجحلا كفو قحلا

 ىلوملا نذأ نإف يأ :ش ( هريغ نود اهنم عون يف هل نذأ نإف ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . تاراجتلا عيمج يف يأ :ش ( اهعيمج يف نوذأم وهف ) :م عون نود تاراجتلا نم عون يف هدبعل

 فرصت هدبعل لوقي نأ هتروص « تكس وأ عونلا كلذ ريغ نع ىهن ءاوس : «حاضيإلا» يف لاق

 زبلاو زخلا يف فرصتلا كليب هنإف زبلا يف فرصتت الو زخلا يف فرصت لاق وأ « تكسو زخلا يف

 فالحلا اذه ىلعو « عونلا كلذ يف الإ انوذأم نوكي ال- هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز لاقو ) :م

 اميف الإ كلي ال امهدنعو « لكلا يف فرصتلا كليب اندنعف :ش ( رخآ عون يف فرصتلا نع هاهن اذإ

 :ش (وهو مكحلا تبثيو هتهج نم ةيالولا ديفتسي هنأل « ىلوملا نم ةبانإو ليكو نذإلا نأ امهل) :م هنيع
 وهو كلملا همكحو همكح فرصتلا نم دوصقملا نأ ينعي ىلوملل يأ :ش ( هل كمما ) :م مكحلا يآ

 م دبعلل ال يأ :ش ( دبعلا نود ) :م كلملل ًالهأ نوكي نأ نع جرخ قرلاب هنأل دبعلل ال ىلوملل

 م هرجح ىلوملا كلي يأ :ش ( هرجح كلي ) :م هنود ىلوملل كلما نوكلو يآ :ش ( اذهلو)

 هنذأ ول امك « ىلوملا هب صح اب نذإلا صصختي كلذك ناك اذإ يأ :ش ( هب هصخ اب صصختيف)

 لالا بر هل لاق اذإ :ش ( براضملاك ) :م اهريغ جوزتي نأ هل نكي مل اهنيعب ةآرما نم جيوزتلاب

 . هريغ يف لمعي نأ هل سيل ًالثم زبلا يف ةبراضم لمعا

 لوأ يف يأ :ش ( هانيب ام ىلع رجحلا كفو قحلا طاقسإ ) :م ىلوملا نذإ يآ :ش ( هنأ انلو ) :م

 ريصيف :ش ( دبعلا ةيكلام رهظي ) :م رجحلا كفو نذإلا دنع يأ :ش ( كلذ دنعو ) :م نوذأملا باتك

 الف ريغلا كلم يف افرصت كاذ ذإ صيصختلا نوكل :ش ( عون نود عونب صصختيالف ) :م بتاكملاك

 . زوجي

 نأ دبعلل نذأ اذإف « قحلا طاقسإو رجحلا كف هنإف حاكنلا يفو . نذإلاب ضقتني : تلق نإف

 . اهريغب جوزتي نأ هل سيلف ةنالف جوزتي

 كولم فرصت حاكنلا نأل « ريغلا كلم يف ال هسفن كلم يف فرصت هيف نذإلا : تلق

 ةيالولا تناكف ‹ هسفن ىلع ةيالولا ةيلهأ نم دبعلا جارخإ قرلا يلولزوجيال هنأل ءىلوملل
 هصخ اب صصختيف « هالوم نع بئانلاو ليك ولاكدبعلا ناكف هيلع هريخي نأزاجأ اذهو « ىلوملل
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 وهو فرصتلا مكحو هتهج نم ةيالولا هل تبثيف « هريغ لام يف فرصتي هنأل ‹ ليكو لا فالخب

 كلاما هفلخي هنع ىنغتسا امو ةقفنلاو نيدلا ءاضق ىلإ هفرصي نأ هل ناك ىتح « دبعلل عقاو كلما

 بوث ءارشب هرمآی نأ هانعمو ‹« مادختسا هنأل نوذاأمب سیلف هنیعب ءيش يف هل نذآ نو : لاق . هيف

 ‹ هلهأل اًقزر ماعط وأ ةوسكلل

 . زبلا نود زخلا يف ةراجتلاب ًالاع دبعلا نوكي نأ زاوحل

 زاوج نأ ىلع هب ليكوتلا وهو عفدي نأ هلف انملس ناک نئلو « ققحم ريغ ررض اذه : تلق

 . كلذ عفدي ةفينح يبأ دنع شحافلا نيغلاب فرصتلا

 ول هنأ ىرت الأ ‹ صیصختلا حصيف ىلوملل كولم وهو هبسك يف فرصتي دبعلا : تلق نؤف

 . ريناندلاب هنهر كليب ال مهاردلاب نهري نأ ريعملل نإف هنيد يف هنهريل ًابوث رخآ نم راعتسا

 لصح بسكلا لوقنف عيبلا يف امأو « هتمذ يف فرصتي هنأل ميقتسي الف ءارشلا امأ : تلق

 . هل هؤاقبإ رذعت امف الإ هل نوکیف هفرصتب

 . هريغ نود هيلع صن هنأل ؛ صاخ فرصت قح يف رجحلا لازأ هنإ : تلق نإف

 هعفانم لطعتت نأ نيب قرف الو ًاقلطم هعفانم ليطعتب ىضرلا بجوي نكکلو « ىلب : تلق

 . رخآ فرصتب وأ فرصتلا اذهب

 براضملا نأل « براضملاك هلوق نع ًاباوج نوكي نأ زوجي اذه :ش ( ليكولا فالخب ) :م

 :ش ( هتهج نم ةيالولا هل تبثيف هريغ لام يف فرصتي هنأل ) :م هتهج نم ةيالولا ديفتسي ليكولا ليكو

 ةعنام وهو ىلوملل مكحلا تبثيو هلوقل باوج :ش ( فرصتلا مكحو ) :م ريغلا ةهج نم يأ

 دبعلل) :م عقاو وه لب ىلوملل :ش ( عقاو كلما وهو ) :م فرصتلا مكح نأ ملسنال يأ « دنسلاب

 نوذألا :ش (هنع ىنغتسا امو ) :م ىلوملا نذإ ريغب :ش ( ةقفنلاو نيدلا ءاضق ىلإ هفرصي نأ هل ناک یتح

 . هنع ىنغتسا يذلا يف يأ :ش ( هيف كلاملا هفلخي ) :م هل

 ( هاتعمو مادختس ت | هنأل ‹ نوذاب سيلف هنیعب ءيش يف هل نذآ نو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 .ماعط وأ ةوسكلل بوٹ ءارشب هرمأي نأ ) :م هنیعب ءيش يف هل نذأ نٳو يرودقلا لوق نعم يآ :ش

 نأ ملع اذإ امع ًازارتحا اذكه رسف اغإو  هلايعل ًاتوقوأ اقزر نوكي نأ لجأل يأ :ش.( هلهأل اقزر

 ‹ هعبو ًابوث يل رتشا : لاق اذإ امك « ةراجتلا نم ًانوذأم نوكي ذعنيحف « كلذ يف نذإلا هدوصقم

 . ةراجتلا يف نذإلا ىلع لدي دعب هلوق نإف

 ار



 رهش لك ةَّلغلا يلإ دأ : لاق اذإ ام فالخب « مادختسالا باب هيلع دسني اًنوذأم راص ول هنأل اذهو
 :هل لاق وأ بسكلاب الإ هلصحي الو لاملا هنم بلط هنأل ؛ رح تنأو افلا يلإ دأ : لاق وأ ءاذك
 . عاونألا يف اًنوذأم ريصيف عون وهو امهل هنم دب ال ام ءارشب نذأ هنأل ؛ اراصق وأ اًعابص دعقا

 « عئادولاب اذكو زئاج بوصغملاو نويدلاب نوذأملا رارقإو :لاق

 ہہ
 ًانوذأم راص ول دبعلا نأل يأ :ش ( انوذأم راص ول هنأل ) :م هركذ امل حيضوت :ش ( اذهو ) :م

 مادختسا يآ :ش ( مادختسالا باب ) :م ىلوملا ىلع يآ :ش ( هيلع دسني ) :م هنیعب ءيش يف هنذاب

 نويدب هرارقإ حصي ًانوذأم ناك نيسلفب ءارشب هدبع رمأ نم ىلإ هب ءاضق ال هجئاوح يف دبعلا
 هيلإ دنسأ اميف دبع مادختسا ىلع دحأ يرجتسي ال ذئنيحف « لاحلا يف اهب ذحخؤيو هتبقر قرغتسي

 . ةريقحلا ءايشألا ءارش ىف ديبعلا لامعتسا بلاغ نأل « هتجاح

 . ةراجتلاب نذإلاو مادختسالا نيب لصافلا دحلا ام :تلق نإف

 اذه عب لاق وأ « هعبوًابوث يلرتشا لوقي نأ لشم احيرص رركملا فرصتلاب نذإلا : تلق

 . رح تنأو ًافلأ يلإ دأ وأ « رهش لك ةلخلا يلإ دأ لاق اذإ امك « ةلالد وأ « هنمشب رتشاو بوثلا

 رهش لك ةلغلا يلإ دأ ) :م هدبعل ىلوملا يأ :ش ( لاق اذإ ام فالخب ) :مهلوقب فنصملا هيلإ راشأ
 :ش ( هلصحي الو لاملا هنم بلط هنأل «رح تنأو ًافلأ يلإ دأ : لاقوأ ) :م ًالثم مهارد ةسمخ :ش (اذك

 دعقا: هل لاق وأ ) :م راركتلا ةلالد وهف :ش ( بسكلاب الإ ) :م لالا ليصحت ىلع ردقي ال دبعلا يأ

 روكذملا لمعلا راركتب رركتي عاونألا نم :ش ( عون وهو هنم دب ال ام ءارشب نذإ هنأل ؛ اراصق وأ ًاغابص

 مهتوسكو هلهأ ماعطك رركم ريغ فرصتب نذأ اذإ ام اهلك :ش ( عاونألا يف انوذام ريصيف) :م
 . ًانذإ نوكيال

 بوصغملا عيب صيصخت نإف هعيبب ءالؤه رمأو ًاعاتم دبعلا بصغ اذإ اب ضقتني : تلق نإف

 . رركم دقعب رمألا سيلو ةراجتلا يف نذإ

 هتيالو مدعل لطاب بوصخملا عيب هصيصخت نأل كلذو « ةلالد رركملا دقعلاب رمآ هنإ : تلق

 نأ ىلإ ريشي فنصملا مالكو « قالطإلارهظ دييقتلا لطب اذإف . ًاحيرص هنم ردص دق نذإلاو هيلع
 . لمأتف يناثلا نود نذإ لوألاب نذإلاو يصخشلا ال يعونلا فرصتلا وه لصافلا

 هقدص ءاوس :ش ( زئاج بوصغملاو نويدلاب نوذأملا رارقإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نويدب هرارقإ زوجي ةثالشلا دنعو « نامضلا ءادأ دنع كلملا بجوي بصخلا نأل « الوأ ىلوملا
 اذكو يأ :ش ( عئادولاب اذكو ) :م ىلوملا هقدص نإ حصي فالتإلاو بصغلاب هرارقإو طقف ةلماعملا
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 ام نيب قرف الو . هتلماعمو هتعيابم سانلا بنتج ال حصي مل ول ذإ ةراجتلا عباوت نم رارقإلا نأل

 ةحصلا نيد مدقي هضرم يف ناك اذإف ‹ هتحص يف رارقإلا ناك اذإ نكي مل وأ نيد هيلع ناك اذإ

 : لاق. هقح يف روجحملاك هنأل ةراجتلا ببسب أل لالا نم بجي ا رارقإلا فالخب « رحلا يف امك

 : - هللا همحر- فسوي وبآ لاقو . هکیلام جوزی الو : لاق ةراجتب سیل هنال جوزتی نآ هل سیلو

 اذهو ‹ ةراجتلا نمضتي نذإلا نأ امهلو . اهتراجإ هبشأف اهعفانم لالا ليصحت هنأل ةمألا جوزي

 ‹ ةراجتب سيل

 هتعيابم سانلا بنتجال حصي ملول ذإ ةراجتلا عباوت نمرارقإلا نأل ) :م تانامألاو عئادولاب هرارقإ زوجي
 يف رارقإلا ناك اذإ نكي مل وأ نيد هيلع ناك اذإ ام نيب قرف الو ) :م دوصقملا لصحي الف :ش ( هتلماعمو

 مدقي هضرم يف ) :م رارقإلا يأ :ش ( ناك اذإف ) :م نيتلاحلا يفرارقإلا يف قرف ال يأ :ش ( هتحص

 . ءامرخلا قح قلعت عماجلاو :ش ( رحلا يف امك ةحصلا نيد

 شرألاو كالهتسالاو ةلافكلاك :ش ( ةراجتلا ببسب ال لاملا نم بجي امب رارقإلا فالخب ) :م

 يأ :ش ( هقح يف روجحمل اك هنأل ) :م هيف قدصي ال هنإف ىلوملا نذإ ريغب ناك نإو . رهملاب رارقإلاو

 . ةراجتلا ببسب ال لالا نم بجي ام قح يف

 ذخأي نأ اهالومل ناك هدي يف لجر امهضبق وأ اركب ةيراج بصغ نوذأم دبع «طوسبملا» يفو
 عيمجب دبعلا ىلع ةنومضم يهو اهتيلام نم ءزج صاصتقالاب بئاغلا نأل « اهرقعب دبعلا

 .ًاروجحم وأ انوذأم لاحلا يف بصغلا نامضب ذخاؤم دبعلاو اهئازجأ

 نم سيل هنأل « قدصي ملف اهصتقاف اهالوم نذإ ريغب حاكنب ةيراج ىطو هنأ دبعلا رقأ ولو
 . ةراجت سيل حاكنلاو ‹ حاكنلا رابتعاب انه اه دقعلا بوجو نإف « ةراجتلا

 دساف وآ زئاج حاكنب هيلع بجو رهم وأ رح وأ دبع ىلع ةيانجب رقأ ول : «حاضيإلا» يفو

 حصي ثيح دوقلا بجوي هب رقأ ولام . قتعي ىتح هب ذخاؤي ال لطاب هرارقإ نإف ةهبشب ولو
 ال :دوادو ينزملاو رفزو دمحمو دمحأ لاقو . كلامو يعفاشلا لاق هبو « هؤافيتسا هل رقمللو

 . رارقلا يف رم دقو « حصي

 سيل هنأل ):م جوزي نأ هل سيل هنأل :ش ( جوزتي نأ هل سیلو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 :-هللا همحر -فسوي وبأ لاقو ) :م ةثالثلاو ةفينح يب دنع اذه :ش ( هکیلام جوزیالو : لاق. ةراجتب

 لالا ليصحت عماجلاو ‹ ةمألا ةراجإ يأ :ش ( اهتراجإ هبشأف اهعفانمب لالا ليصحت هنأل ‹ ةمألا جوزي

 ( ةراجتب سيل اذهو ‹ ةراجتلا نمضتي نذإلا نأ ) :م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :معفانملاب
 ةراجتلا عينص نم نوكي هجو ىلع لب ًاقلطم ال نكل « لالا ليصحتل نذإلا نأ انملس هانعم :ش

 . كلذ نم سيل ةمألا حاكنإو
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 نانع ةكرش كيرشلاو براضملاو نوذألا يبصلا فالخلا اذه ىلعو « دبعلا جيوزت كلي ال اذهلو

 كفب لباقم هيف لدبلاو لاملا ةلدابم يه ذإ ةراجتب سيل هنأل بتاكي الو : لاق . يصولاو بألاو

 ابان دبعلا ريصيو هكلم دق ىلوملا نأل ‹ هيلع نيد الو ىلوملا هزيجي نأ الإ ةراجت نكي ملف رجحلا
 . ريفس ةباتكلا يف ليكولا نأل ؛ ىلوملا ىلإ قوقحلا عجريو هنع

 ةبارقل :ش ( دبعلا جيوزت كلمي ال ) :م ةراجتب سيل ةمألا جيوزت نوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 (يصولاو بألاو نانع ةكرش كيرشلاو براضملاو نوذألا يبصلا ) :م روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالخلا

 ‹ فسوي يبأ دنع ةمألا جيوزت نوكليو قافتالاب دبعلا جيوزت نوكليال ءالؤه نأ ينعي :ش

 . ًضيأ اهجيوزت نوكليال امهدنعو

 ‹« بتاكملا باتك يف اذه لبق ركذ هنأل « رظن ةياورلا هذه يف :- هللا همحر- يقانغسلا لاق

 قفاوم هنأل حصأ بتاكملا يف ركذ امو « « يفاكلا» رصتخمو(ةمتتلا»و «طوسبملا» يف هركذ اذكو

 . ناتياور ةلأسملا هذه يف نوكي نأ لمتحي ليق . تاياورلا ةماعل

 ام ىلع بتاكملا يف قلطأام لمحي وأ - هللا همحر-يتكسخألا نيدلا ماسح مامإلا لاقو

 . انهاه هرکذ

 ذإ ةراجتب سيل ) :م ةباتكلا دقع نألو يأ :ش (هنأل بتاكيالو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 كفب لباقم ) :م ةباتكلا دقع يف يأ :ش ( هيف لدبلاو لاملاب لاما ةلدابم ) :م ةراجتلا يأ :ش ( يه

 ( هيلع نيدالو ىلوملا هزيجي نأ الإ ةراجت نكي ملف ) :م الام لدبلا ناك نإو لاب سيلوهو :ش (رجحلا
 دقع ةزاجإب ىلوملا نأل «دبعلا ىلع نيد ال هنآ لاحلاو ةباتكلا دقع ىلوملا زيجي نأ الإ يأ :ش

 قلعتلرثك وأ نيدلا لق كلذ نم عني هيلع نيدلا مايقو نوذآملل ًابسك نوكي نأ نم هجرخي ةباتكلا

 يبآ بهذم ىلع :ش ( نأل ) :مهنم عني رشك وأ لق نيد هيلعو نوذأملا دي نم هذحأ ولاذهلو

 هيف كلي هكلم صلاح هنأل نوذأملا دبعلا بسك كلم دق يأ :ش ( :ش ( هكلم دق ىلوملا ) :م ةفينح

 دنع ةباتكلا دقع يف نوذأملا نع يأ :ش ( هنع ًابئان دبعلا ريصيو ) :م ةزاجإلا كلميف ةباتكلا ةرشابم

 . ةزاجإلا

 توبثوزجعلا دنع خسفلا ةيالوو ةباتكلا لدب ةبلاطم يهو :ش (ىلوملا ىلإ قوقحلا عجريو ) :م
 ةباتكلا يف ليكولا نأل ) :م ليكولاب قلعتتال ةباتكلا باب يف دبعلا قوقح ذإ« قتعلا دعب ءالولا

 ليكولا لوقي نأ لئاقلو ةهج نم قتعلا ذفن نم ىلإ لدبلا ضبق ناكف اًطاقسإ اهنوكل :ش ( ريفس
 باجي نأ نكييو « كلذك سيل انه اهو « ةزاجإ ىلإ جاتحي ال دقعلا دقعاذإ الوأ اريفس ناك ءاوس
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 ضحم عربت هن أل ضرقيالو ىلوأ قاتعإلاف ةباتكلا كلم ال هنأل لام ىلع قتعي الو : لاق

 ءادتبا هحیرصب عربت كلذ لك نأل قدصتي ال اذکو ‹« ضوع ریغب الو ضوعب بهی الو ةبهلاک

 ماعطلا نم ريسيلا يدهي نأ الإ : لاق . ةراجتلاب نذإلا تحت لخدي الف ءادتبا وأ ءاهتناو

 . بالقنالا قيرطب ةلاكولا تابثإب هنع

 اذهو لاحلا يف قاتعإ هنأل :ش ( ىلوأ قاتعإلاف ةباتكلا كلم ال هنأل لام ىلع قتعي الو: لاق ) :م

 هيلع قتعلا ءاشنإ كلي هنأل زاج نوذأملا ىلع نيد الو هزاجأ اذإ امأ « ىلوملا زجي نكي ملاذإ

 . نوذأملا نود ىلوملا ىلإ لالا ضبقو . ةزاجإإلا كلميف «

 ًاشنأول امك ءاهدنع ءامرغلل هتميق نمضو زاج قتعلا زاجأف نيد نوذأملا ىلع ناك اذإ امآو

 ءامرغلا قحو رحلا بسك هيدؤي ام نأل « ةباتكلا فالخب « ضوعلا ىلع ءامرغلل ليبس الو قتعلا

 الو ) :م ءامرغلا قح هب قلعتيف قرلا لاح يف هيدؤيف ةباتكلا لدب امأف « رحلا بسكب قلعتم ريغ

 ًافرص ناكل كلذك نكي مل ولذإ :ش ( ةبهلاك ضحم عربت ) :م ضارقإلا نأل يأ :ش (هنال ضرقي

 ريغب الو ضوعب بهيالو ) :م ميتيلا لام يف يصولاو بألا هكلي ال اذهلو « ًامارح نوكيف ةئيسنلاب
 . ءاهتناو ءادتبا عربت هنألف يناثلا امأو . ءادتبا عربت هنألف لوألا امأ :ش ( ضوع

 روكذملا لك يأ :ش (كلذ لك نأل ) :م ضحم عربت ةقدصلا نأل :ش ( قدصتيال اذكو )م
 ةلاحو ءادتبالا ةلاح لك يف يأ :ش ( ءاهتناو ءادتبا هحيرصب عربت ) :م ةقدصلاو ةبهلاو ضارقأإلا نم

 ٠م ضوعب ةبهلا ىلإ عجري اذهو « ءادتبالا ةلاح يف هحيرصب عربت وأ يأ :ش ( ءادتا وأ ) م

 تحترومألا نم ركذام لخدي الف كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( ةراجقلاب نذإلا تحت لخدي الف )

 . ةراجتب تسيل اهنأل ةراجتلا يف نذإلا

 «ماعطلا ديقو ‹ بهي ال هلوق نم ءانثتسا اذه :ش (ماعطلا نم ريسيلا يدهي نأ الإ :لاق ) :م

 . دمحأ لاق هبو <« ًالصأزوجيال تالوكأملا ريغ ءادهإ نأ ىلإ ريشي

 عربت هنأل « ىلوملا نذإ ريغب اًضيأ كلذ كلي ال : - هللا امهمحر- كلامو يعفاشلا لاقو

 ةوعد بيجي ناك هَ هنأ انلو ءامهدنع ةريسيلا ةفايضلا اذكو همهارد ةبهك زجي ملف هالوم لاعب

 . كولمملا

 سنآ عمس يئالملا ملسم نع ريرج انث عفار نب ورمع قيرط نم (۲۲۹7) مقر (۷۷۰ /۲) ةجام نبا هجرخآ (۱)

 . اعوفرم . .. كلام نبأ

 = . فيعض وهو يئالملا يبضلا ناسيك نب ملسم هيف فيعض هدانسإ : تلق

14۳ 



 فالخب « نيزهاجلا بولقل اًبالجتسا ةراجتلا تارورض نم هنأل « همعطي نم فيضي وأ
 ‹ هتارورض نم وه ام تبثي فيکف «ًالصأ هل نذإ ال هنأل ؛ هيلع روجحلا

 عجار ريسيلا ءادهالا نإ اولاق اذهلو « ةريسيلا ةفايضلا دارملا :ش ( همعطي نم فيضي وأ ) :م
 عضو نم ةريسيلا نأل «ةميظعلا نود ةريسيلا ةفايضلا ذختي نأ هل ؛ةريخذلا» يفو « ةفايضلا ىلإ
 . ةميظعلا نود راجتلا

 ةرشع ناك نإف هتراجت لام رادقم ىلإ رظنيامهنيب لصافلا دحلا يف : ةملس نب دمحم لاقو

 ةفايضذختاو ًالثم ةرشع هتراجت لام ناك ولو . اريسي ناك ةرشع رادقمب ةفايض ذختاوأ فالآ

 | : ًافرع اريثك نوکی ال كاذف قنادرادقمب

 ةفايضلا ذاختا نم نوذأملا كلي ام ريغصلا لام يف ناكل ال يصولاو بألا : «ينغم ا »يفو

 عينص نم كلذ نأل «مهردلا نود اب ةضفلاو فيغرلاو سلفلاب قدصتلا كليو ةيدهلاو ةريسيلا
 . ةراجتلا

 ميق امأ اولاق ‹ لصألا نم « ريبكلا نوذآملا»باتك حرش يف هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو

 نإو فرس ريغ نم ةداعلاو مسرلا ىلع موعطلاب قدصتتو معطت اهنإف ةمألاوأ ةجوزلا يهو رادلا

 . كلذب ىلوملاو جوزلا اهل نذأي مل

 . هوحنو فيغرلاب : لاق ؟دبعلا قدصتي له لئس هنأ - هنع هللا يضر- رمع نع يور دقو
 نود امم قدصتلا كلي ىتح ةريسيلا تاعربتلا كلي نوذأملا دبعلا « ىرغصلا ىواتفلا »يفو

 لب مهردب ردقب سيل اذهو ءادهإلاو ةفايضلا ذاختا كليو مهاردلاب قدصتلا كلي الو مهردلا

 ريغ يفاذه الإ كلي ال ىتح «تالوكأملا يف ًافرس هن ودعي ال يذلا كليو اًقرس سانلا هدعيام
 ۰ . تالركأملا

 ( ةراجتلا تارورض نم ) :م ةريسيلا ةفايضلاو ريسيلا ءادهإلا نم الك نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 (نيزهاجملا بولقل ابالجتسا ) :م هيلإ جاتحي رجاتلا نأل « ةراجتلا يف نذإلا تارورض نم يأ :ش
 زهاجملاو ء ةمجعملا يازلاو ميجلاب زهاجم عمج وهو « نيزهاجللا بولق بالجتسا لج أل يآ :ش
 عاتملا رخاف وهو زاهجلاب راجتلا ثعبي يذلا وهو زهجملا ديرأ هنأكف ءراجتلا نم ينغلا ةماعلا دنع

 يأ :ش ( هتارورض نم وه ام تبثي فيكفء ًالصا هل نذإ ال هنأل « هيلع روجحملا فالخب ) :م هب رفاسي وأ

 رازبلا هاور . كولمملا ةوعد بيجي ناك هب يبنلا نأ رباج نعو : )٩/ ٠١( « عمجلملا » يف : يمشيهلا لاقو=

 . نسح هدانسإو

 هدانسإو : لاق مث « ريعشلا زبخ ىلع كولمملا ةوعد بيجيؤ  :هيفو سابع نبا ثيدح نم يناربطلل هازعو
 . نسح
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 ضعب ىعدف هموي توق ىلومل ا هاطعأ اذإ هيلع روجحللا نأ :-هللا همحر - فسوي يبأ نعو

 لبق هولكأ ول مهنأل ؛ رهش توق هاطعأ اذإ ام فالخب « هب سأب الف ماعطلا كلذ ىلع هئاقفر

 ريسيلا ءيشلاب اهجوز لزنم نم قدصتت نأ ةآرملل ساب الو : اولاق . ىلوملا هب ررضتي رهشلا
 ام لثم بيعلاب نمثلا نم طحي نأ هلو: لاق . ةداعلا يف هنع عونمن ريغ كلذ نأل هوحنو فيغرلاك

 اذإ ام فالخب « ءادتبا بيعملا لوبق نم هل رظنأ طحلا نوكي ابرو« مهعينص نم هنأل راجتلا طحي

 . راجتلا عينص نم سيلف دقعلا مات دعب ضحم عربت هنأل بيع ريغ نم طح

 . نذإلا تارورض نم

 ضعب ىعدف هموي توق ىلوملا هاطعأ اذإ هيلع روجحملا نأ - هللا همحر- فسوي يبأ نعو ) :م

 ررضتي رهشلا لبق هولكأ ول مهنأل « رهش توق هاطعأ اذإ ام فالخب « هب سأب الف ماعطلا كلذ ىلع هئاقفر

 . هل ررض كلذ لكو دبعلا عيضي عفدي مل نإف« رخآ توق عفد ىلإ جاتحي هنأل :ش ( ىلوملا هب

 اهجوز لزنم نم قدصتت نأ ةأرملل سابالو ):م خياشملا نم نورحخأتملا يأ :ش ( اولاق ) :م

 ةريمخلاك مهردلا نود امو سلفلاك فيغرلا زوجيو يأ :ش ( هوحنو فيغرلاك ريسيلا ءيشلاب

 نذإلا نودب ةداعلاو ميسرلا ىلع قدصتتو معطت اهالوم تيب يف ةمألااذكو « حلملاو لصبلاو

 . ةداعلاو فرعلل ًاحيرص

 الو عادولا ةجح ماع هتبطخ يف لاق ةي هنأ - هنع هللا يضر- ةمامأ وبأ ىور : تلق نإف

 انه : تلق .«مكلاومأ لضفأ ماعطلا»: لب لاقف ماعطلا الو : اولاق اهجوز تيب نم ةأرملا جرخت

 ةداعلا مسر ىلع هب قدصتت اهنإف رخدملا ريغ امأف « اهقيقدو ةطنحلاك رخدملا ماعطلا ىلع لومحم

 . ةلالد نذإلا هيفو

 ةداعلا نأل :ش ( ةداعلا يف هنع عونمت ريغ ) :م ريسيلا ءيشلاب قدصتلا يأ :ش ( كلذ نأل ) :م

 . يلولاو جوزلا نم راكنإ ريغ نم كلذب ترج

 نمشلا نم طحي نأ ) :م نوذأمللو يأ :ش (هلو ) :م «ريغصلا عماجلا» يف يآ :ش ( لاق ) :م

 ًائيش نمثلا نم طحب نأ ىلع قافتالا عقو مث هعاب يذلا عاتلا يف بيع رهظ اذإ ينعي :ش ( بيعلاب

 ( مهعينص نم ) :م نيغلا ببسب طحلا نأل يأ :ش ( هنأل ءراجتلا طحب ام لثم ) :م نكلو هل زوجي هنإف

 :ش ( هل رظنأ طحلا نوكي ابرو ) :م ًالصأ طحل ا زوجي ال ةثالفلا دنعو . راجتلا عينص نم يأ :ش

 عربت هنأل بيع ريغ نم طح اذإ ام فالخب « ءادتبا بيعملا لوبق نم ) :م هل ارظن رثكأ يأ نوذأملل يأ

 . زوجي الف :ش ( راجتلا عينص نم ) :م بيع ريغ نم طحلا يأ :ش ( سيلف دقعلا مات دعب ضحم
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 بجو دق نید یف لجؤي نأ هلو . هانيب ام ىلع اهيلإ جاتحي دق هنأل ءادتبالا يف ةاباحملا كلذك الو

 رفز لاقو . ىلوملا هيدفي نأ الإ ءامرغلل عابي هتبقرب ةقلعتم هنويدو : لاق . راجتلا ةداع نم هنأل هل

 . عامجإلاب هنيد يف هبسك عابيو عابي ال:- هللا امهمحر- يعفاشلاو

 نأ هريدقت ردقم لاؤس نع ًاباوج اذه نوكي نأ نكي :ش ( ءادتبالا يف ةاباحملا كلذك الو) :م

 ةاباحملا عيب كلذكالو هلوقب باجأف . نمشلا نم ًاطح اهيف نأ عم نوذأملا ةاباحم متزوج فيك لاقي

 ام ىلع ) :م ةاباحملا ىلإ يآ :ش ( اهيلإ جاتحي دق ) :م نوذآملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م رمألا ءادتبا يف

 .دبعلل ثراو الو هلوق ىلإ لالا عيمج نم هتوم ضرم يف یباح ولو : هلوق دنع ينعي :ش (هانیب

 نأل :ش ( راجقلا ةداع نم هنأل هل بجو دق نيد يف لجؤي نأ) :م نوذأمللو يأ :ش ( هلو ) :م

 هلهمأ نإو «بسكلا نم نكمتي ال هلام هلهي مل ولو « نيد يلجلا ريغ يلع هل نوكي دق رجاتلا

 . ةداع هنيد جورخ ًاقيرط كلذ نوكيف بسكلا نم نكمتي اًمايأ

 ريغب يضاقلا هعيبي يأ :ش ( ءامرغلل عابي هتبقرب ةقلعتم هنويدو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . امهدنع زوجي نويدملا ىلع رجحل ا نأل « رهاظف اندنع امأ انباحصأ دنع قافتالاب ىلوملا ىضر

 يف سيل هنأل هل رذعلا انهاه زوجو نويدملا ىلع رجحلا زوجيال - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع امأو

 نويدملا نوذأملا دبعلا عاب ول هنإف « كلذ لبق هعيب نع روجحم ىلوملا نأل « ىلوملا ىلع رجح اذه

 يضاقلا عيبي هنإف « نيدلاب ةقرغتسملا ةكرتلا ةلزنمب اذه ناكف . هيلع ردقيال ءامرغلا ءاضر ريغب

 . مهيلع أرجح كلذ نوكيالو اذه ناكف نيدلا ءاضقك مهاضر ريغب ةثرولا ىلع ةكرتلا

 ىتح عيبلا ىلع ىلوملا يضاقلا ربجي ام ءامرغلا عابي هلوق ىنعم : ليق !ةريخذلا» يفاذك

 نأ ىلع لدت ةريخذلا ةياور نأل « رظن هيفو - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ لوق ىلع ميقتسي

 :ش ( ىلوملا هيدفي نأ الإ ) :م مهفاف « ىنعملااذه ىلإ ةجاح الف ىلوملا ىضر نودب هعيبي يضاقلا

 . دوصقملا لوصحل ذئتيح عابي الف

 نم لضافلا نيدلا قلعتيو نيدلا يف :ش ( عابي ال - هللا امهمح ر- يعفاشلا و رفز لاقو ) :م

 ةمذب قلعتي دمحأ لاق هبو هديس نذإ ريغب ضرقتسا ولامك « قتعلا دعب دخؤي هتمذب هبسك

 (عامجإلاب هنيد يف هبسك عابيو ) :م حاكنلا يف ةقفنلاك هيلع بجيف ديسلا ةضوافمب همزل هنأل «ىلوملا
 نيدلا يف عابت ةبقرلا نأ ىلع اوعمجأو : ةيناهربلا ةقيرطلا» يف لاقو « نويدملا رحلا يف امك :ش

 نوذآملا دبعلا ةميق در انؤاملع لاق : ةقيرطلا يفرط يف ملاعلا نيدلا ءالع مامإلا لاقو . كالهتسالا

 امو دبعلا دي - شرأ - فالخل ا اذه ىلعو لاق مث عابيال: يعفاشلا لاقو . ةراجتلا نيدب عابي

 . فرصيال هدنعو نيدلا ىلإ فرصي اندنع شيشحلاو بطحلاو ديصلا نم دبعلا هبستكا

 نم نوذآملا قحلي ام: دمحمو فسوي وبأو ةفينح وبأ لاق : «هرصتخم» يف يخركلا لاقو
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 قيلعت يف كلذو هل ناك دق لام تيوفت ال نكي مل لام ليصحت نذإلا نم ىلوملا ضرغ نأ : امهل
 كالهتسالا نيد فالخب ءةبقرلاب ال هل لصحي نيدلا ىلع هنم ءيش لضف اذإ ىتح « هبسكب نيدلا

 رهظ دبعلا ةمذ يف بجاولا نآ : انلو . نذإلاب قلعتي ال ةيانجلاب ةبقرلا كالهتساو « ةيانج عون هنأل

 ٤ سانلا نع ررضلا عفد عماجلاو ‹ كالهتسالا نيدك ءافيتسا هتبقرب قلعتيف « ىلوملا قح يف هبوجو

 نذإلا تحت ةلخاد ىهو ةراحتلا هببس نأل اذهو

 ةيراع وأ ةعاضب وأ ةبراضموأ ةعيدو وأ بصغ وأ هرجأتسا راجئتسا وأ عيب وأ ءارش نم نيد

 هلك كلذف تقحتساف اهئطو اهارتشا رهم وأ هقرحأ بوث وأ اهرقع ةباد وأ كلذ نم اًئيش هدوحجب

 مهنوید ردق ىلع صصحل اب هنمث هؤامرغ مستقا كلذ عيب نإف هالوم هیدعی نآ الإ « هيف عاب هل مزال
 . هيلع كلذ تبثأف هتبثأف هتنيب وأ دبعلا نم كلذل ناكرارقإب

 لام ليصحت نذإلا نم ىلوملا ضرغ نأ ) :م- هللا امهمحر-يعفاشلاو رفزل يأ :ش ( امهل ) :م

 الام بسكيل هب نذأ اغنإ هنأل «لام تيوفت هضرغ سيل يأ :ش ( هل ناک دق لام تیوفت ال نکی مل

 م لصاح ىلوملا ضرغ يأ :ش ( كلذو) :م نيدلا لجألا دنع حابي نأ هضرغ سيلو جراخلا نم

 :ش ( هل لصحی نیدلا ىلع ) :م هبسک نم يأ :ش ( هنم ءيش لضف اذ یتح هبسکب نیدلا قیلعت يف)

 ال هبسكب نيدلا قلعت هضرغ ينعي هبسكب هلوق ىلع فوطعم :ش ( ةبقرلاب ال ):م ىلوملل يأ

 . ناک دق لام تیوفت هيف نأ انرکذ امل هتبقرب

 كلهتسا اذإ :لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( كالهتسالا نيد فالخب ) :م

 . كلذك اذهف « هيف عاب هتبقرب هنید قلعت اًئيش

 كالهتساو ةيانج عون ) :م كالهتسالا يأ :ش ( هنأل ) :م كالهتسالا نيد فالخب هلوقب باجأف

 « كلذب عيب هيلع ًاروجحم ناك ولاذهل و « ةيانحل اب هبوجو ذإ :ش ( نذإلاب قلعتي ال ةيانحجلاب ةبقرلا
 . نذإلاب قتلعتي اميف مالكلا اغإو « كلذ يف مالكلا سيلو

 دبعلا ةبقرب يأ :ش ( هتبقرب قلعتيف ىلوملا قح يف هبوجو رهظ دبعلا ةمذ يف بجاولا نأ : انلو ) :م
 كالهتسالا نيب ىنعي :ش ( عماجلاو كالهتسالا نيدك ) :م ءافيتسالا لجأل يأ :ش ( ءافيتسا ) م

 نيد يف عابي هنأ امكف :ش ( سانلا نع ررضلا عفد ) :م هتافرصت يف سانلا هبكر يذلا نيدلا نيبو

 . ررضلل اعفد كالهتسالا

 ( هببس نأل ) :م ررضلا عفد يأ :ش ( اذهو ) :م ررضلل اًعفد هبكر يتلا نويدلا يف عابي اذكف

 م ةراجتلا يآ :ش ( يهو ) :م ضورقملا نأل :ش ( ةراجتلا ) :م نيدلا اذه ببس نأل يأ :ش

  هتبقرب قلعتي مل ولف ء ًامزتلم ناك هتحت ًالخاد ناك اذإف « فالح الب :ش (نذإلا تحت ةلخاد)

 . سانلا قوقح يدؤيف كلذك قتعملاو دج ويال دق بسكلا نأل (رارضإ ناكمل ءافيتسا
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 مدعنيو ‹ ىلوملل اًصضرغ حلص هجولا اذه نمف ةلماعملا ىلع لماح ءافيتسا هتبقرب نيدلا قلعتو

 ريغ امهب قلعتيف ةبقرلاب هقلعت يفاني ال بسكلاب هقلعتو « هكلم يف عيبملا لوخدب هقح يف ررضلا
 نم ىفوتسي همادعنا دنعو« ىلوملا دوصقمل ءاقبإو ءامرغلا قحل ءافيإ ءافيتسالا يف بسكلاب أدبي هنأ

 ةراجتلاب بجو نيد هنم دارملا هنويد باتكلا يف هلوقو . ةبقرلا

 لام ليصحت نذإلا نم ىلوملا ضرغ نإ : امهلوق نع باوج :ش ( هتبقرب نيدلا قلعتيو ) :م
 ريغلل لماح ينعي :ش ( ةلماعملا ىلع لماح ءافيتسا ) :م هتبقرب نيدلا قلعت نأ : هنايبو « هرخآ ىلإ
 ‹«حبرلا رثكيو «ةلماعملا رثكتف «هعم نولماعي كلذ اولمع اذإ «نيلماعلا نأل « هعم لماعي نأ ىلع
 . كلذ نع مهعنمي ىوتلا فوخ نإف « كلذك نكي مل اذإ ام فالخب

 قلعتو هلوق نم هركذ يذلا وه هجولا اذهب دارأ :ش ( ىلوملل ًضرغ حلص هجولا اذه نمف ) :م
 ‹ هب ررضتي هنأل اًضرغ نوكي نأ حلصي ال ليق نإف . ةلماعملا ىلع لماح ءافيتسا هتبقرب نيدلا
 . اًضرغ نوكي ال ررضلاو

 (هكلم يف عيبملا لوخدب ) :م ىلوملا قح يف يأ :ش ( هقح يف ررضلا مدعني و ) :م هلوقب باجأ

 عيب ققحتي ال نويدلاب ءافو هيفو ايقاب ناك نإ عيبلا نأ وهو لاكشإ هيفو « ىلوملا كلم يف يأ :ش
 . ررضلل اًعفاد هکلم يف هلوخد نکی مل نویدلاب ءافو هيف سیلو ناک وآ ایقاب نکی مل نإو دبعلا

 ال هنإف « نويد هتبكر مث دبعلا ىلع نيد ال نيح ىلوملا هضبق عيبم دارملا نأب هنع : بيجآو
 راتخا نإ« نيدلاب دبعلا عابي لب « نكي مل نإ هنامض الو « اًيقاب ناك نإ « هدر ىلوملا ىلع بجي
 . دبعلا نم تاف امل ًازئاج عيبملا نوكيو « ىلوملا

 ىلع بجي ال نید هقحل مث « هيلع نيد الب هبسک نم اًئیش یلوملا ذخأ ولو : «ينغملا» يف ركذو
 . اکلهتسم ناک نإ هنامضو ًامئاق ناك نإ ذخأ ام در لوما

 دعب قلعتي فيكف بسكلاب قلعت هنأ انعمجأ لاقي امع باوج :ش ( بسكلاب هقلعتو ) :م
 امهنيب ةافانم ال هنأل :ش ( ةبقرلاب هقلعت يفاني ال ) :م بسكلاب نيدلا قلعت نأ هريرقت «ةبقرلاب كلذ
 ءامرغلا قحل ءافيإ ءافيتسالا يف بسكلاب أدبي هنأ ريغ ) :م نيدلاو بسكلاب يأ :ش ( امهب قلعتيف) :م
 م بسكلا مادعنا دنعو يأ :ش ( همادعنا دنعو ) :م نيبناجلل ءارظن :ش ( ىلوملا دوصقم ءاقبإو

 . سانلا نع ررضلل ًاعفد :ش ( ةبقرلا نم ىفوتسي)
 رصتخم)» يأ :ش ( باتكلا يف ):م :يرودقلا بحاص لوق يأ :ش ( هلوقو) :م

 تقحتسا مث ءاهئطو مث « ةأرما جوزت نأب :ش ( ةراجتلاب بجو نيد هنم دارملا هنويد) :م «يرودقلا

 نم سيل وهو « حاكنلاب هيوجو نأل « ىلوملا قح يف كلذ رهظيالو «هيلعرهملا بجو ثيح ٠
 . ةراجتلا
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 تانامألاو عئادولاو بوصغملا نامضو راجئتسالاو ةراجإلاو ءارشلاو عيبلاك اهانعم يف وه اب وأ

 . هب قحليف ءارشلا ىلإ هدانتسال قاقحتسالا دعب ةارتشملا ءطوب رقعلا نم بجي امو اهدحج اذإ

 . (طوسبملا» يف اذك « هيف اعابت هقح يف رهظي ىلوملا نذإي جيوزتلا امأو

 عيبلاك ) :م ةراجتلا هعم ببسل ام ببسب بجو نيد وأ يأ :ش ( اهانعم يف وه اجب وأ ) :م

 اذإ تانامألاو عئادولاو بوصغملا نامضو راجئتسالاو ةراجإلاو ) :م ةراجتلا نيد ريظن :ش ( ءارشلاو

 ضبقيو ًائيش رجاؤي نأ ةراجإلاب نيدلا ةروصو « ةراجتلا ىنعم وه يف ام ريظن :ش ( اهدحج

 . ةرجألا در هيلع بجو ةدملا تضقنا ىتح رجأتسملا ملسي ملو ةرجألا

 . عئادولا دعب تانامألا ركذ ىنعم ام : تلق نإف

 هذهو«ةعاضبلاو ةكرشلاو ةيراعلاو ةبراضملا يف امك ةعيدولا نم معأ ةنامألا نأل : تلق

 نيمألا نأل « بصغ نامض ءايشألا هذه مازتلا ناكف ءًابصغ بلقنت اهب دوحجلا دنع ءايشألا

 . دوحجلاب ةنامألل ًابصاغ ريصي

 يأ «هرخآ ىلإ . . . ةراجإلاو ءارشلاو عيبلاك هلوق ىلع فطع :ش ( رقعلا نم بجي امو ) :م

 يذلاکو يأ :ش (قاقحتسالا دعب هارتشملا ءطوب ) :م رقعلا نم نويدملا نوذأملا ىلع بجي يذلا درو

 هربخ هب قحلیف هلوق نوکیو «ةأدتبم بجی امو نوکی نآ زوجیو ‹ رقعلا نم نوذأملا ىلع بجي
 يف وه اب بجو ًانيد هنوك يف روكذم اب قحليف يأ« طرشلا ىنعم أدتبملا نمضتل ءافلا تلخدو

 . ةراجتلا ىنعم

 ءافلا نوكتو روجحملا ىلع فطع هنأل رجلا « بجي امو» لحم نوكي : لوألا هجولا ىلعف

 ةيراج ىرتشا نأب هب قحليف كلذك ناك اذإ يأ « فوذحم طرش باوج هب قحليف هلوق يف

 ىلإ ) :م رقعلا بوجو دانتسال يأ :ش ( هدانتسال ) :م رقعلا ىلع بجي هنإف اهئطو مث تقحتساف

 همكح نوكيف ءارشلا ىلإ رقعلا بوجو فاضيف دحلا بجول ءارشلا الول ذإ :ش ( هب قحليف ءارشلا

 . همکحک

 سيلوهو حاكنلاب رهملا بوجو نأل « تقحتسا مثاهئطوف ةأرما جوزت اذإام فالخب

 . هيف هتبقر عابتو لاحلا يف بوثلا قارتحاو ةبادلا دقع نامضب ذخاؤي كلذكو «ةراجتب

 مث ‹ ذخألاب ابصاغ ريصي ىتح ًالوأ بوثلا وأ ةبادلا ذخأ اذإ ام ىلع لومحم اذه : ليقو

 ال نأ فسوي يبأ لوق ىلع يغبنيف ضبقلا لبق هقرح وأ اهرقع اذإ امأو . بوثلا قرحو ةبادلا رقع

 . (ةريخذلا» يف اذك « هيف هتبقر عابتو « لاحلا يف هب ذخاؤي
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 ءيش لضف نإف . ةكرتلاب اهقلعتك راصف < ةيقرلاب مهقح قلعتل صصحلاب مهنيب هنم مسقيو : لاق
 عنتم اليك اناث عابي الو . هب ةبقرلا ءافو مدعو هتمذ يف نيدلا ررقتل ةيرحلا دعب هب بلوط هنويد نم
 «هدعب وأ نيدلا قوحل لبق لصح ءاوس هبسكب هنيد قلعتيو يرتشملا نع ررضلل اًعفد وأ « عيبلا

 ءةبهلا نم لبقي اب قلعتيو

 مسقي دبعلا يضاقلا عاب اذإ ينعي :ش ( مهنيب هنمل مسقي و ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 دبعلا ةبقرب يأ :ش ( ةبقرلاب ) :م ءامرغلا قح يأ :ش ( مهقح قلعتل صصحلاب ) :م ءامرغلا نيب هنمث

 ًاقح مرغ لكل نأل « قوقحلا رابتعاب هنأ اغإف « قحلا ىلإ عجري ريمضلا :ش (اهقلعتك راصف) :م
 ءافو نمثلاب نكي مل نإف « تيملا ةكرتب يأ :ش ( ةكرتلاب ) :م ءامرغلا قوقح قلعتك هريدقت راصف

 . ءامرغلا قوقح ءافيإ نع تقاض اذإ ةكرتلاك هقح ردقب نمثلا يف رغ لك برضي

 ةيرحلا دعب هب بلوط ) :م دبعلا نويد نم ءيش يقب ٺٳ ينعي :ش ( هنويد نم ءيش لضف نف ) :م

 راص هنأل «هيلع مهل ليبس ال نيدلا نم لضافلاب يأ :ش ( هب ةبقرلا ءافو مدعو هتمذ يف نيدلا ررقتل

 دبعلا عابي ال يأ :ش ( ًایناث عابی الو ) :م هقح يف رهظي الف هنذإب بجو ام نیدلاو يرتشملل اكلم

 . نويدلاب نوذأملا نمث في مل اذإ ةرم يناث

 لوألا عيبلا عنتميف هيرتشي ال هيلع عابي هنأ يرتشملا ملع ول ذإ لوألا :ش ( عيبلا عنتمي اليك ) :م

 اًيصو نكي ملف ةراجتلا يف هل نذأي مل هنأل :ش ( يرتشملا نع ررضلل اعفد وأ ) :م ءامرغلا ررضتيف

 هنإف نذإلا عئابلا هارتشا ول عم مزلي الو « هب ررضت نإو كلذ عم هيلع عابي هنإف نيدلا ببسب هعيبب
 . عيبلاب اًيضار ناک نِإو ًايناث هيلع عابي ال

 ةرم اهيف عابي هنإف « ةأرملا ةقفن نيد فالخب تاذلا لدبتك كلملا لدبتو لدبت دق كلما نأل

 عابي ال نمثلا في ملو رهم يف عيب اذإ هنإف رهلا فالخب « ًائيشف اعيش بجت اهنأل « ىرخأ دعب
 . يشاترمتلا مامإلا هركذ اذك « قتعلا دعب يقابلاب بلاطيو رهملا عيمج يف عيب الو « ًايناث

 يأ :ش ( لصح ءاوس هبسكب ) :م ةراجتلا ببسب نوذأملا نيد يأ :ش ( هند قلعتیو ) :م

 ال يذلاو هب ادبي يذلا بسكلا نايب ىلإ ةراشإ اذهو :ش ( هدعب وأ نيدلا قوحل لبق) :م بسكلا

 نيدلا قوحل لبق لصح ناك ءاوس نيدلا هب قلعتي هدي نع ىلوملا هعزني مل يذلا بسكلاف « أدبي
 نيدلا قوحل لبق ةقدصلا وأ :ش (ةبهلا نم لبقي امب ) :م نوذآملا نيد يأ :ش ( قلعتيو ) :م هدعب وأ

 . حصألا يف يعفاشلا لاق هبو « هدعبو

 ءامرغلل قح ال ىلوملل ةبهلاو لوق يف يعفاشلا لاق هبو هب الإ : - هللا همحر- رفز لاقو
 . ىلوملا كالمأ رئاسك تناكف ةراجتلا ببسب هيلع نيدلا بوجو ةراجتلا نم تسيل اهنأل « اهيف

 . دلولاب قلعتي ال نيد اهقحخ مث تدلو ول اھنآ یرت الآ
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 ىلوملا هعزتنا اب قلعتبالو غرفي ملو دبعلا ةجاح نع هغارف دعب كلما يف هفلخب اإ ىلوملا نأل
 هنم نكي مل ول هنأل« نيدلا دعب هلثم ةلغ ذخأي نأ هلو هل صولخلا طرش دوجول نيدلا لبق هدي نم
 اهيف ةرورضلا مدعل ءامرغلا ىلع اهدري لمم ا ةلغ ىلع ةدايزلاو «بسكلا لصحي الف هيلع رجحي

 . مهقح مدقتو

 ةجاح نع هغارف دعب كلملا يف ) :م نوذأملا دبع فلخي اغإ يأ :ش ( هفلخي امنإ ىلوملا نأل ) :م

 طرشب الإ ةكرتلا نم اًئيش كلي ال هنإف ثراولاكو « عزتنم ريغ بسكك ناكف :ش ( غرفي ملو دبعلا

 ءدلولا اذكف اهبسك نم تسيل اهسفن نأ امك اهبسك نم سيل هنأل دلولا فالخب . هنيد نم غارفلا

 اهسفن نأل « قلعتي تدلو مث نيدلا قحل ول ىتح « اهبسكب قلعتي قحلاف اهنيع نم دلوتم رح هنأل
 نيدلا لبق هدي نم ىلوملا هعزتنا اب ) :م نيدلا يأ :ش ( قلعتي الو ) :م اهدلو اذكف « نيدلا يف عابت

 ‹« كلذ ىلوملا ذخآ لاح نيدلا نع دبعلا ةمذ صولخوهو ىلوملل يأ :ش ( هل صولخلا طرش دوجول

 ىلوملا لاومأ رئاسب قحليو هكلم صلاخ نوكي هنم ىلوملا هذخأ امف نيد دبعلا ىلع نكي مل اذإ هنإف

 . هيف هريغل قح ال

 نيد هقحل مث ىلوملا عم ةدحاو فلآ هلو ةئامسمحخ نيد دبعلا ىلع ناك اذإ اب لكشي : تلق نإف

 . نيدلا قوحل لبق ةئامسمخلا ذخأ ناك نإو ىلوملا نم فلألا درتسي هنإف ىرخأةئامسمخ

 ذخؤيف قح ريغب فلألا ىلوملا ذخأ نوكيف نيدلا ءادأل حلاص ةئامسمخلا نم دحاو لك : تلق

 . هيلع نيد ال انه ذخألا دنعو « هنم

 نم ذخأي ينعي « دبعلا لثم ةلغ يأ :ش ( هلثم ةلغ ذخاي نأ ) :م ىلوملل يأ :ش ( هلو ) :م

 وآ اهارك وأ ضرأ عرز نم لصحي ام ةلغلاو « رهش لك يف هيلع اهبرض يتلا ةبيرضلا نم هلثم

 نيدلا موزل دعب يأ :ش ( نيدلا دعب ) :م ةلغم يهف ةعيضلا تلغأ لاقي « كلذ وحن وأ مالغ ةرجأ

 . ًاناسحتسا كلذ لبق اهذخأي ناك امك هيلع

 نأ ناسحتسالا هجو . بسكلا يف ىلوملا قح ىلع مدقم نيدلا نأل زوجي ال سايقلا يفو

 . ةراجتلا يف نذإلا ءاقبإل بسكلا لصحي الو هبسك اب قلعتي مهقح نأو « ءامرغلا عفن كلذ يف

 ( هيلع رجحي ) :م ةلغلا ذخأ نم يأ :ش ( هنم نكي مل ول ) :م ىلوملا نأل يآ :ش ( هنأل ) :م

 :ش ( لحم ا ةلغ ىلع ةدايزلاو ) :م ءامرغلا ررضتيف :ش ( بسكلا لصحي الف ) :م دبعلا ىلع يأ :ش

 :ش ( اهيف ةرورضلا مدعل ءامرغلا ىلع اهدري ) :م هلثم ةلغ نوكي الام هنم ذخأ اذإ ينغلا دبعلا لثم ىأ

 ءامرخلا قح مدقتلو يآ :ش ( مهقح مدقتو ) :م ةلغلا ليصحت باب نم كلذ دعب ال هنأل « ةدايزلا يأ

 . ةدايزلا كلت يف
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 سانلا ررضتل رجحنا ول هنأل ‹ هقوس لهأ نيب هرجح رهظي ىتح رجحني مل هيلع رجح نإف : لاق

 ‹« كلذ ءاجر ىلع هوعياب دقو هبسكو هتبقرب قلعتي مل امل « قتعلا دعب ام ىلإ مهقح ريخاتل هب

 مل نالجر وأ لجر الإ هيف سيلو « قوسلا يف هيلع رجح ول ىتح هقوس لهأ رثكأ ملع طرتشيو
 رثکآ نم رضحم هتیب يف هيلع رجح ولو . هرجحب ملع يذلا هعیاب ناو « زاج هوعیاب ولو . رجحني
 يف امك ‹ لكلا دنع روهظلا ماقم كلذ ماقيف هراهتشاو رجحلا عويش ربتعملاو « رجحني هقوس لهآ

 لسرلا نم ةلاسرلا غيلبت

 ( رجحني مل ) :م نوذآملا دبع ىلع يأ :ش ( هيلع رجح نإف) :م : يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 ىنعي :ش ( رجحنا ول هنأل« هقوس لهأ نیب امیق هرجح رهظي یتح ) :م ًاروجحم ریصی ال يآ :ش
 نأل :ش ( هبسكو هتبقرب قلعتي مل ال قتعلا دعب ام ىلإ مهقح ريخاتل هب سانلا ررضتل) :م رجحلا درجمب
 رخؤيف هيلع رجح دق ناك هنأ ةنيبلا ماقأ نيد هقحل نإو « ىلوملا هذخأ اًئيش بستكا نإ دبعلا

 قلعت ءاجر ىلع يأ :ش ( كلذ ءاجر ىلع هوعياب دقو ) :م موهوم وهو قتعلا دعب ام ىلإ مهقوقح
 . هرجح ملعي نأ ىلإ نذإلا ىلع نوكيف هبسك وأ هتبقرب مهقح

 عسو يف سيل ًاميظع اجرح عيمجلا لزع غيلبت يف نأل :ش ( هقوس لهأ رثكا ملع طرتشيو ) :م٠

 قوسلا لهأو دبعلا ملع ريغب رجحلا حلصي : يعفاشلا لاقو . عسولا بسحب فيلكتلاو « ىلوملا
 . ةلاكولاك ةباين هنع نذإلا نأل « ليكولا لزع يف امك

 قوسلا لهأرشكأ ملع طارتشا «ةريخذلا» يفو - هللا امهمحر- دمحأو كلام لاق هبو

 ‹ مهنم دحاو ملعالو مهملع طرتشي ال اتمض رجحلا تبث ول امآ « يدصقلا رجحلا يف هرجحب

 يف يمكحلا لزعلاك هكلم لاوزل عيبلا ةحصل اًتمض رجحني نوذآملا دبعلا ىلوملا عابول ىتح

 . ليكولا

 لجر الإ :م قوسلا يف سيل هنآ لاحلاو يآ :ش ( هيف سيلو قوسلا يف هيلع رجح ول ىتح ) :م
 ( هرجحب ملع يذلا هعياب نإو ) :م هيلع روجحم ريغ هنأل :ش ( زاج هوعياب ولو رجحني مل نالجر وأ
 «هطرش نودب تبثي ال طورشملا ذإ « دجوي ملو ريهشتلا رجح ا ةحص نأل « لصولل هذه نأ :ش

 اذإ عرشلا باطخ فالخب « رجحلا اذكف صيصختلا لبقي ال نذإلا نآ امكف « نذإللا دض رجحلا نأل

 لبقیو هب ملع نم قح يف تبثی همکح نأل «هکرت يف ردقيال ثيح دحاو رجحب ملع
 . صيصختلا

 هراهتشاو رجح ا عويش ربتعملاو « رجحني ةقوس لهأ رثكأ نم رضحم هتيب يف هيلع رجح ولو ) :م
 (لكلا دنع ) :م رجحلا روهظ يف يآ :ش ( روهظلا ماقم ) :م راهتشالاو عويشلا وأ :ش ( كلذ ماقيف

 ماقم ماقيف ‹ اهيف راهتشالاو عويشلا نإف :ش ( لسرلا.نم ةلاسزلا غيلبت يف امك ) :م جرحلل اعفد :ش
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 ثيح هب ررضتي هنأل اذهو « لزعلاب ملعي مل اذإ ليكولاك رجحلاب ملعي نأ ىلإ اًتوذأم دبعلا ىقبيو

 اذإ رجحلا يف عويشلا طرتشي انإو ‹ هب يضر امو قتعلا دعب هلام صلاخ نم نيدلا ءاضق همزلي

 . هيف ررض ال هنأل ؛ رجحني هنم ملعب هيلع رجح مث دبعلا الإ هب ملعي مل اذإ امأ . اعئاش نذإلا ناك

 نذإلا نأل « هيلع اروجحم نوذأملا راص ادنرم برحلا رادب قحل وآ نج وأ ىلوملا تام ولو : لاق

 دب الف ‹ لصألا وه اذه « ءادتبألا مكح هماودل ىطعي فرصتلا نم اًمزال نوکی ال امو « مزال ریغ

 امکح توم هنأل قوحللاب اذكو ‹ نونجلاو توملاب مدعنت يهو ءاقبلا ةلاح يف نذالا ةيلهأ مايق نم

 . هتثرو نيب هلام مسقی یتح

 . مهرماوأب لاثتمالاو « مهب نايإلا لكلا مزل كلذلف « سانلا عيمج دنع روهظلا

 اذإ ) :م هتلاكو ىلع ىقبي لزع اذإ :ش ( ليكو لاك «رجحلاب ملعي نأ ىلإ « انوذأم دبعلا ىقبيو ) :م

 . اًشحاف اًررض ملعلا لبق هلازعنا يف نأل :ش ( لزعلاب ملعي مل

 دبعلا نأل يأ :ش ( هب ررضتي هنأل ) :م لزعلاب ملعلا ىلإ نذإلا ىلع هؤاقب يأ :ش ( اذهو ) :م

 يآ :ش ( هب يضر امو قتعلا دعب هلام صلاخ نم نيدلا ءاضق همزلي ثيح ) :م روكذملا لزعلاب «ررضتي

 . هيلع نيدلا موزلب يضرام دبعلا

 مل اذإ امآ ) :م انلق ال ررضتي الئل :ش ( اًعئاش نذإللا ناك اذإ رجحلا يف عويشلا طرتشي امنإو ) :م

 ًارجح هيلع ىلوملا رجح مث يأ :ش ( هنم ملعب هيلع رجح مث دبعلا الإ ) :م نذإلاب يأ :ش ( هب ملعي

 . :ش ( هيف ررض ال هنأل ؛ رجحني ) :م دبعلا نم ملعب ًاسبلتم

 اذإ ىتح « قلطملا نونجلا دارملا :ش ( نج وأ ىلوملا تام ولو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ريغ رهشلا نوذأم دمحم لاقف « قبطملا يف اوفلتخاو « رجحني ال قيفيو نجي نأب اقلطم نكي مل
 . قبطم اهقوف امو « قبطم ريغ ةنسلا نوذآملا لاقو عجر مث « قبطم ادعاصف ارهشو « قبطم

 راص ادترم برحلا رادب قحا وأ ) :م ال هنود امو « قبطم ًادعاصف ةنسلا رثكأ فسوي يبأ نعو

 نم امزال نوکی ال امو ) :م هلاطبإ ىلوملا كليب اذهلو :ش ( مزال ريغ نذإلا نأل ‹ هيلع ًآروجحم نوذأملا

 يف اذكف « نذإلل ىلوملا ةيلهأ طارتشا ءادتبالا يفو :ش ( ءادتبالا مكح هماودل ىطعي فرصتلا

 .:ش (لصألا وه اذه ) :م اروجحم ناكف ةيلهألا مدعنت ءايشألا هذهب مث ءاقبلا

 نم دبالف) :م ءادتبالا مكح هماودل ىطعي فرصتلا نم ًامزال نوكي الامو هلوق ىلإ هب راشأ

 قوحللاب اذكو « نونجلاو توملاب مدعنت ) :م نذإلا ةيلهأ يأ :ش ( يهو ءاقبلا ةلاح يف نذإلا ةيلهأ مايق

 امإ ثروملا توم الإ ةثرولا نيب لاملا مسقي الف :ش ( هتثرو نيب هلام مسقي ىتح ًامكح توم هنأل

 . اًمكح وأ ةقيقح
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 قابإلا نأل « اًنوذأم ىقبي -هللا همحر -يعفاشلا لاقو . هيلع ًاروجحم راص دبعلا قبأ اذإو :لاق

 هنأل ؛ ةلالد رجح قابإلا نأ : انلو . بصغلاك راصو ءاقبلا فاني ال اذكف ‹ نذإلا ءادتبإ يفاني ال

 نأل ؛ نذإلا ءادتبا فالخب « هبسكب هنيد ةيضقت نم نکمتب هجو ىلع اًتوذأم هنوکب یضری امن
 دي نم عازمنالا نأل بصغلا فالخبو « اهفالخب حيرصتلا دوجو دنع اهب ريتعم ال ةلالدلا

 - رفزل اًقالخ اهيلع رجح كلذف اهالوم نم اهل نوذألا تدلو اذإو : لاق . رسيتم بصاغلا

 ةدالولا دعب اهنصحي هنآ رهاظلا نأ : انلو . ءادتبالاب ءاقبلا ربتعي وهو «- هللا همحر

 -هللا همحر - يعفاشلا لاقو. هيلع اروجحم راص دبعلا قبأ اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 . رجحني الف :ش ( اًتوذأم یقبی

 ال قابإلا نأل ) :م(طوسبملا» يف هركذ اًضيأ - هللا همحر- رفز لوق وهو : دمحأو كلام لاقو
 قابإلاب كلذ لتخي ال و « هكلم رابتعاب نذإلا نأل زوجي قبآلا نذأول ىتح :ش ( نذإلا ءادتبا يقاني

 ىلوملا نإ ينعي :ش ( بصغلاك راصو ) :م هقابإ دعب هنذإ ىقبي ىنعي :ش ( ءاقبلا يفاني ال اذكف ) :م

 . انه اه كلذك « نذإلا لطبي ال نوذأملا دبعلا بصغ ولو «حصي بوصخملا دبعلل نذأ ول

 هنويد ءاضق ىلع ىلوملا ةردق طرشب ةلالد ديقم نذإلا نأل :ش ( ةلالد رجح قابإلا نأ انلو ) :م

 هجو ىلع انوذأم هنوكب ىضري امنإ ) :م ىلوملا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هلوق ينعم وهو « هبسك نم

 نم نكمتي ال قبأ الو « نيدلا هقحل ول :ش ( هبسكب ) :م دبعلا نيد يأ :ش ( هنید ةيضقت نم نكمتي

 . حيرصلا دوجو دنع باستكالا دبعلا فالتإ زاوجل كلذ

 رجحلا يأ :ش ( اهفالخب حيرصتلا دوجو دنع اهب ربتعم ال ةلالدلا نأل ؛ نذإلا ءادتبا فالخب ) :م

 نم عازتنالا نأل ‹ بصغلا فالخبو ) :م اهفالخب حيرصتلا دنع ةلالدلل رابتعا الو « ةلالد انه نوكي

 هدي نم عازتنالا نكي مل ول ىتح « هيلع ناطلسلا وأ يضاقلا ءاعدتساب :ش ( رسيتم بصاغلا دي

 نم داع نإو . «ةريخذلا» يف هركذ «هؤاقب الو نذإلا ءادتبا حصي ال ةنيبالو بصاخلا دحج نأب

 . دوعيال هنأ حيحصلاو - هللا همحر- دمحم هركذي مل « نذإلا دوعي له قابلا

 :ش ( اهيلع رجح كلذق اهالوم نم اهل نوذاملا ت دلو اذإو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نذإلا حيرصت ريغ نم اهدلوتسا اذإ ةلأسملا ليوأت : يبوبحملا لاق « ةمألا ىلع رجح داليتسالا يأ

 وهو « -هللا همحر -رفزل اًقالخ ) :م رجحنت ال اهيلع رجحلا ديزأ ال داليتسالا دعب لاق ول ىتح

 ءادعبا دلولا مأل نذأ اذإ ينعي وأ « ءادحبالاب ءاقبلا ربتعي رفز ينعي :ش ( ءادتبالاب ءاقبلا ربتعي
 رهاظلا نأ : انلو ) :م . ًاضيأ ةثالثلا لوق وهو « سايقلا وهو دلو مأ ةمألا تراص اذإاذكف «زوجي

 اهطالتخاو اهجورح ديري الف :ش (ةدالولا دعب ) :م ةمألا نصحي ىلوملا نأ يأ :ش ( اهنصحي هنأ
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 ىلوملا نمضيو « ةلالدلا ىلع ضاق حبرصلا نأل « ءادتبإلا فالخب ةداع رجحلا ةلالد نوكيف

 . مهقح يضقي هبو عيبلا عنتمي هب ذإ « ءامرغلا قح هب قلعت الحم هفالتإل نويد اهتبكر نإ اهتميق
 اهلاح ىلع اهل نوذام يهف ىلوملا اهربدف اهتميق نم رثكأ اهل نوذأملا ةمألا تنادتسا اذإو : لاق

 ىلوملاو اًضيأ امهيمكح نيب ةافانم الو ةربدملا نيصحتب ترج ام ةداعلا ذإ « رجحلا ةلالد مادعنال

 نم هدي يف اميف زئاج هرارقإف نوذأملا ىلع رجح اذإف : لاق . دلولا مآ يف هانررق امل اهتميقل نماض

 هدي يف امب رقي نأ هانعمو ‹ - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع لامل

 ثيح نم اهيلع رجحلا ةلالد اهايإ نصحت نوكيف يأ :ش ( ةداع رجحلا ةلالد نوكيف ) :م سانلاب

 ناسنإ يدي نيب ةدئاملا مدقت نأ ىرت ام فالخب « حيرصلا مدع دنع ربتعم ةداعلا ةلالدو ةداعلا

 اذك ًانذإ كلذ نكي مل لكأت ال مدقتلا دعب لاق اذإ امأف : لاق . ةداعو اًقرع لوانتلا يف ًانذإ لعجي

 نذآ اذإ ام فالخب ينعي :ش ( ةلالدلا ىلع ضاق حيرصلا نأل ؛ ءادتبالا فالخب) :م «طوسبملا» يف

 . اندنع ةلالدلل رابتعا الف حيرص هنأل « زوجي ثيح ءادتبا دلولا مأل

 يأ :ش ( هب ذإ «ءامرغلا قح هب قلعت ًالحم هفالتإل نوید اهتبکر نإ اهتمیق یلوملا نمضبو ) :م
 . ءامرغلا قح يأ :ش ( مهقح يضقي ) :م عيبلابو يأ :ش ( هبو ‹ عيبا عنتمي ) :م داليتسالاب

 رثكأ اهل نوذأملا تنادتسا اذإو ) :م «ريغصلا عماجل »يف دمحمو : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ) :م اهيلع ةدايزلا نود اهتميق نمضي ىلوملا نأ يف ةدئافلا رهظتل رثكأ اهنوكب ديق :ش ( اهتميق نم

 الو ةربدملا نيصحتب ترج ام ةداعلا ذإ ‹ رجحلا ةلالد مادعنال اهلاح ىلع اهل نوذأم يهف ىلوملا اهربدف

 ناك نإو قتعلا قح تبثي ريبدتلاب نأل « ريبدتلاو نذإلا مكح يأ :ش ( اًضيأ امهیمکح نیہ ةافاتم

 راش :ش ( دلولا مأ يف هانررق امل اهتميقل نماض ىلوملاو ) :م هيلع رجحلا ناكم يف رثؤي ال قتعلا قح

 . ءامرغلا قح هب قلعت الحم هفالتإل هلوق ىلإ هب
 دنع لاملا نم هدي يف اميف زئاج هرارفإف نوذأملا يف رجح اذإف ) :م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ال هتبقر كالهتساب رقآ ول هنأل « هدي يف اب هالوم ریغل هرارقإ ينعي :ش (- هللا همحر- ةفينح يبأ

 هدي نم ىلوم ا هعزتنا اميفالو عامجإلاب هتبقر عابت ال هدي يف ام في مل اذإ ىتح « عامجإلاب زوجي

 قدصي ال رخآ نيدب هرجح دعب رقأف هدي يف ال اًقرغتسم نذإلا تقو هنيد ناك ول اذكو . رجحلا لبق
 قدصي ال هيلع نيدب يرتشملا دي يف رقآ مث ىلوملا عيب ببسب هيلع رجحلا ناك ول اذكو . عامجإلاب

 ال ةراجتب سيل وه اغ امهوحنو دايطصالاو باطتحالاب دبع هبسك دي يف ناك ول اذكو . عامجإلاب

 . عامجإلاب قدصي

 وأ هريغل ةنامأ هنآ هدي يف اب رقي نأ ) :م زئاج هرارقإف يرودقلا لوق ىنعم يأ :ش ( هانعمو ) :م

 اب رارقإإلا لطم نأل ؛ ريسفتلا اذهب «رسف انإ :ش ( هدي يف امم يضقيف هيلع نيدب رقي وأ هنم بصغ
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 - دمحمو فسوي وبأ لاقو . هدي يف ام يضقيف هيلع نيدب رقي وأ ‹ هنم بصغ وأ هريغل ةنامأ هنأ

 ءرجحلاب لاز دقف نذإلا وه ناك نإ هرارقإل ححصملا نأ : امهل . هرارقإ زوجي ال : - هللا امهمحر

 نم هبسك ىلوملا ذخأ اذإ امك راصو . ةربتعم ريغ روجحلملا دي نأل ‹ اهلطبأ رجحلاف ديلا ناك نإو
 . رجحلا دعب ةبقرلا قح يف هرارقإ حصي ال اذهلو « هريغ نم عيبلاب هرجح تبث وأ هرارقإ لبق هدي
 ةيقاب ديلاو « هدي نم ىلوملا هلخأ اميف نوذأملا رارقإ حصي ال اذهلو « ديلا وه ححصملا نأ : هلو

 ‹ اهققحت ليلد هرارقإو هتجاح نع اهغارف امكح رجح اب اهنالطب طرشو « ةقيقح

 هنم دارملا نيبتف ةنامألا ركذ مدقاذهلف « تانامألا ال نويدلاو « بوصخلا هنم ميقي نأ هدي يف

 . هدي يف يذلا نم هل رقملل يضقي يأ هدي يف ام يضقيف هلوق . مهفاف

 ذحؤيو ةلالثلا تلاق هبو :ش ( هرارقإ زوجي ال : - هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبآأ لاقو ) :م

 نإو ‹ رجحلاب لاز دقف نذإلا وه ناك نإ هرارقإل ححصملا نأ : امهل ) :م هالومل هدي يف امو قتعلا دعب هب

 . اًعرش :ش ( ةربتعم ريغ روجحلملا دي نأل ) :م ديلا يأ :ش ( اهلطبأ رجح اف ديلا ناك
 اهذخأ هالومل سيل باغ مث ةعيدو عدوتسا ول هنإف ةربتعم ريغ هدي نأ ملسن ال : ليق نإف

 لجر رجح يف حيرلا هتقلأ بوثك ةعيدولا تناك ةربتعم ريغ تناك ولو . «طوسبملا» يف ةلأسملاو

 بسك ةعيدولا نأ عدوملا ملعي ملاذإ اهليرأت نأب بيجأ « ءاوس هتبيغو دبعلا روضح ناكو
 ' .دبعلا بسك هنأب ملعي ملو ىلوملا لام هنأ ملعاذإاذكو« هذخأ ىلومللف كلذ ملع اذإ امأ ءدبعلا

 ريغل هدي يف اب هرارقإ مكح يأ :ش ( هرارقإ لبق هدي نم هبسك ىلوملا ذخأ اذإ امك راصو ) :م

 هرجح تبث وأ ) :م قافتالاب هيف هرارقإ عمسي ال ثيح هرخآ ىلإ . . . ىلوملا ذخأ اذإ امك « ىلوملا

 هرارقإ حصي ال هنإف هريغ نم هالوم هعيبي دبعلا رجح تبث اذإ امك راص وأ يأ :ش ( هريغ نم عيبلاب

 رقأ اذإ ينعي :ش ( رجحلا دعب ةبقرلا قح يف هرارقإ حصي ال ) :م هلبق امل حيضوت :ش ( اذهلو ) :م ًضيأ

 . قافتالاب هب عابي ال ىتح ةبقرلا قح يف رارقإلا اذه حصي ال لامب رجحلا دعب

 حصي ال اذهلو « ديلا وه ) :م هرارقإلل :ش ( ححصملا نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ةيقاب ) :م دبعلا دي يأ :ش ( ديلاو ) :م ححصلملا لاوزل :ش ( هدي نم ىلوملا هذخأ اميف نوذأملا رارقإ

 اهارف اًمكح رجحلاب اهنالطب طرشو ) :م هدي يف اب رارقإإلا يف مالكلا نأل « رهاظ وهو :ش ( ةقيقح
 هرارقإو ) م هتجاح نع ديلا غارف مكحلا ثيح نم رجح اب ديلا نالطب طرش يأ :ش (هتجاح نع
 . ةجاحلا ققحت يأ :ش (اهققحت ليلد

 ‹ ملسم يناثلاو « عونم لوألاو « هتحص دنع وأ ًاقلطم ةجاحلا ققحت ليلد لوقي نأ لئاقلو

 ليلد هقلطم نآ باوجلاو . ليلدلا يف هذخأ حصي الف عازنلا زيح يف رارقإإلا اذه ةحص نكلو

 . حالصلا ىلع رقملا لاح المح اهققحت
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 لطبت الف « امكحو ةقيقح ةتباث ىلوملا دي نأل ؛ رارقإلا لبق هدي نم ىلوملا هعزتنا اذإ ام فالخب
 « هعاب اذإ ام فالخب اذهو . هاضر ريغ نم هرارقإب لطبب الف هتبقر يف تباث هکلم اذکو « هرارقإب

 نكي ملاذهلو « كلملا مكحب تبثام ىقبي الف « فرع ام ىلع كلملا لدبتب لدبت دق دبعلا نأل

 . عيبلا لبق هرشاب اميف امصخ

 . رارقإلا لبق هدي نم ىلوملا هعزتنا اب حصي اهقيقحت ليلد هرارقإ ناك ول : ليق نإف

 ‹ هدي نم هعزتنا اميف مالكلا نألف ةقيقح امأ . اًمكحو ةقيقح ةتباث ىلوملا دي نأب :بيجأ

 هدي يف سيل اجب رارقإ هنأل « هرارقإب هدي لطبت الف نيدلا توہث لبق ناك عزنلا نألف ًامكح امأو

 . لطاب وهو ًالصأ

 امع باوج ىلإ ةراشإ هدعب امو اذه :ش ( رارقأإلا لبق هدي نم ىلوملا هعزتنا اذإ ام فالخب ) :م

 (ةقيقح ةتباث ىلوملا دي نأل ) :م ةيقافتالا لئاسملا نم هب - هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ دهشتسا

 الف) :م نيدلا روهظ لبق هضبق هنآ وهو :ش (ًامکحو ) :م هکلم وهو هدي يف هنأل ‹ رهاظ وهو :ش

 .دبعلا رارقإب يأ :ش ( هرارقإب ) :م ىلوملا دي يأ :ش ( لطبت

 ذإ ىلوملا یضر ريغ نم يأ :ش ( هاضر ریغ نم هرارقب لطبی الف هتبقر يق تباث هکلم اذکو ) :م

 ( هعاب اذإ ام فالخب ) :م مكحلا نم انركذام يأ :ش ( اذهو ) :م رجح ا دعب هتبقر يف دبعلل ديال

 يآ :ش ( كلملا لدبتب لدبت دق دبعلا نأل ) :م حصي ال هنإف رقآف بسك هدي يفو نوذألا عاب يأ :ش

 ( فرع ام ىلع ) :م كلما لدبت مكحب رخآ صخش ةلزنب راصف كلما ددجتل رخآ دبعك راص هنأل

 لدبت هيف مكحلا نإف ‹ ةيده انلو ةقدص اهل وهف- اهنع هللا يضر- ةريرب ثيدج ىلإ ةراشإ :ش
 دبعلل ىقبي ال كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش (ىقبي الف ) :م هعضوم يف فرع ام ىلع كلملا لدبتب

 هيلع ًاتباث ناك يذلا نذإلا مكح نم هل تبث ام يأ :ش ( كلم ا مكحب تبث ام ) :م هعيب دعب نوذألا

 . نذإلا ءاقبإ مدعل عيبلا دعب هدي يف اجب هرارقإ حصي مل مرج الف ىلوملا كلم هنآ مكحب ىلوملل

 اميف امصخ ) :م دبعلا :ش ( نكي مل ) :م كلا لدبتب دبعلا لدبتل حيضوت :ش ( اذهلو ) :م

 ملستلا نم هعيب لبق لوألا دنع هرشاب دقع قوقح يف امصحخ نكي مل يآ :ش ( عيبلا لبق هرشاب
 . بيعلاب درلاو ميلستلاو

 رقأف فلآ هدي يفو نوذأملا رجح اذإ اذه ىلعو « عيبلا لبق رجحلا دعب اهيف ًامصحخ ناك نإو

 اذه امهدنعو « هدنع فلألا كلذ نم ءاضق لوألا نذإلا يف همزلي ال فلأب اتباث هل نذآ امدعب

 .. اذه ىلعو ؛رارسألا» يفو . عابي وأ نيد ءاضقب ىلوملا رمؤيف رارقإلا اذه حصيو ىلوملل فلألا
 . امهل ًافالخ هدنع حصي هب رقيف بسك هدي يفو نوذأملا يبصلا رجح اذإ فالحل ا

\e¥ 



 مل ادبع هبسک نم قتعأ ولو « هدي يف ام یلوملا كلمي مل هتبقرو هلام طيح نوید هتمزل اذإو : لاق
 ببس دجو هنأل .هتمیق هيلعو قتعیو هدي يف ام كلم : الاقو . - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع قتعي

 ةيآ اذهو ‹ اهل نوذأملا ةيراجلا ءطوو اهقاتعإ كلمي اذهلو « هتبقر كلم وهو هبسك يف كلملا
 يف رظنلاو ‹ ثروملل رظن هل كلم لا تبثي هنأل ثراولا فالخب .هلامك

 (هدي يف ام ىلوملا كلمي مل هتبقرو هلام طيحت نويد هنمزل اذإو ) :م يرودقلا يئ :ش ( لاق ) :م

 هلاب طيحت هلوقب ديق ‹ مهرد افلأ هيلعو ًافلأ يواسي أدبع ىرتشاف املأ هتميق ناك نب :ش
 . هتبقرو

 ءيجي ام ىلع عامجإلاب هقتع ذفنيو هدي يف ام ىلوملا كلي كلذ نم ءيشب طحي مل اذإ هنأل

 عويب نع نيحراشلا ضعب لقنو . باتكلا يف هركذي مل هتبقر نود هلاب طاحأ اذإو باتكلا يف
 . زئاج هيف قتعلا نأ «ريغصلا عماجلا»

 هدي يف ام كلم : الاقو .-هللا همحر - ةفينح يبأ دنع قتعي مل دبع هبسك نم قتعأ ولو ) :م

 هبو « هقتع ذفنيو هدي يفام ىلوملا كلي - هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش (قتعيو
 دجو هنأل ) :م هب مهقح قلعتل ءامرغلل دبعلا ةميق ىلوملا ىلع ىأ :ش ( هتميق هيلعو ) :م ةثالثلا تلاق

 لصألا كلم نأل :ش ( ةبقرلا كلم ) :م بسكلا يف كلملا ببس يأ :ش ( وهو هبسك يف كلم لا ببس

 ( اهقاتعإ ) :م ىلوملا :ش ( كلمي ) :م كلملا ببس دوجو لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م عرفلا كلم ةلع

 . ةبقرلا يأ :ش

 «بصغلاب :ش ( اهل نوذأملا ةيراجلا ءطوو ) :م نوذألا دبعلا يأ « هقاتعإ خسنلا ضعب يفو

 اهل نذآ يتلا ةيراجلا ءطو كليو يأ

 ناك نإو ‹ هبسن تبثي هاعداف دلوب تءاجف نوذأملا هدبع ةيراج يطور اذإ ىلوملا نأ ىرت الأ

 :ش ( اذهو) :م اهرقع مرغي نآ يغبني كلي مل ولو « امهرقع مرغي الو عامجإلاب طيحي نيد هيلع
 يف الإ نوكي ال ءطولا نأل « كلما لامك ةمالع يأ :ش ( هلامك ةيآ ) :م هثطو لحو هقاتعإ ذوفن يأ

 . قتعلا كلذكو « لماكلا كلما

 ةطاحإ وهو ققحتم مناملا نكل « كلذ انملس لاقيامع باوج :ش ( ثراولا فالخب ) :م

 . ثراولا قاتعإ عنمت اهناف نويدلا اهتقرغتسا اذإ ةك رتلا يف امك كلذ نع عنمت اهنإف نيدلا

 ال تيح نيدلاب اهلك ةلوغشم يهو ةكرتلا نم ًادبع قتعأ اذإ ثراولا فالخب هلوقب باجاف
 مدقياذهلو « هيلإ سانلا برقأ ىلإ هلام لاصيإب :ش ( ثروملل ارظن هل كلملا تبثي هنأل ) :م ذفني
 يف رظنلاو ) :م ةياعرلا لب «هتكرتب نيدلا ةطاحإ دنع كلذ يف ثروملل رظن الو « برقألاف برقألا
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 اغنإ ىلوملا كلم نأ : هلو . دبعلل ارظن تبث امف ىلوملا كلم امأ . هتكرتب نيدلا -ةطاحإ دنع هدض

 نيدلا هب طيحملاو هانررق ام ىلع ثراولا كلمك هتجاح نع هغارف دنع دبعلا نع ةفالخ تبثي

 ‹ هتعيرف قتعلاف همدعو كلم لا توبث فرع اذإو . هيف هفلخب الف اهب لوغشم

 ( هتك رتب نيدلا ةطاحإ دنع) :م هل كلم لا توبث مدع وهو ثراولل كلملا توبث دض يف يأ :ش ( هدض

 . هلصأب ثاريملاو « هبر نيبو هنيب لئاح وهو هيلع ضرف نيدلا ءاضق نأل كلذو :ش

 تبث ام ىلوملا كلم امأ ) :م كلملا ريغ يف قتع الو كلملا تاف دقو رظنلا كلم لا بس ناك اذإو

 . هنيد یضقي یتح « قتعلا مدعب كلذ یعاری یتح :ش ( دبعلل ارظن

 نع هغارف دنع دبعلا نع ةفالخ تبشي امنإ ىلوملا كلم نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ليبس ىلع ىلوملل هعوقو هل بسكلا عقي نأ هتيضقو هسفنل فرصتم هنأل :ش ( دبعلا ةجاح

 رمأ هدهع ىلع قافنإلا نع عنتما ولاذهلو « هتجاح نع هغارف هطرش نم ناكف « هنع فالخلا

 . هديس ىلإ هتچجاح نع لضف ام درو هسفن ىلع قافناإلاو باستکالاب

 قلعتيو هلوق يف هبسكب نيدلا قلعت ةلأسم يف ينعي :ش (هانررق ام ىلع ثراولا كلمك ) :م

 لوغشم نيدلا هب طاحأ يذلا لالا ينعي :ش ( اهب لوغشم نيدلا هب طيحملاو ) :م هبسكب نيدلا

 .ةجاحلاب

 نيدلا نأ امك ينعي « نيدلا هب طيحملا يف دبعلا ىلوملا فلحيالف يأ :ش ( هيف هفلحي الف ) :م

 كلم عني ةبقرلاو « بسكلاب طيحملا نيدلا كلذكف « ةبقرلا يف ثراولا كلم عني ةكرتلاب طيحلا

 ةيكلاملل لهب سيل تيملاف « لالا يف كلملاةيلهأ مادعنال نيعضوملا يف ةفالحلا نأل ىلوملا

 تيملاو رهظأ توما ةافانم لب كلذ نايفاني قرلاو توملاو ةردقلا نع ةرابع ةيكلاملا نأل «قيقرلاك

 . قيقرلا كلذكف هنويد ءاضق ىلإ هتجاح مايقل ًامكح كلاملاك لعج

 فرع « هدنع كلملا توبث مدع يأ :ش ( همدعو ) :م امهدنع :ش ( كلما توبث فرع اذإو ) :م

 ناك نإ هبسن تبثي ينب اذه : لاق ولاذكو « هلطبأ هب لقي مل نمو « قتعلا ذفن كلم ا توبشب لاق

 . قتعي الو تہثی ال هدنعو « قتعیو « امهدنع بسلا لوهجم

 دبع لتقك راصف هكليب مل هنأل؛ هدنع هنإف ثالث يف هتميق مرغي نوذأملا دبع لتق ولاذكو

 ةلقلا ىلإ ةينبلا هذهب راشأ ‹ ةعرف ريغصت ءافلا مضب ةعيرفلاو « لاحلل مهقح نمضيف ءامرغلا

 ۰ . مهفاف هنم رسي الف قتعلا نإو ةريثك عورف هل كلم ا توبث نأ ىلع امهنيب
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 هلا اطيحم نيدلا نكي مل نإو : لاق . هب مهقح قلعتل ءامرغلل هتميق نمضي امهدنع ذفن اذإو

 لعجولف هلیلق نع ېرجی ال هنأل ؛ هدنع اذکو «رهاظف امهدنع امآ « اًعیمج مهلوق يف هقتع زاج

 ثراولا كلم عن ال اذهلو« نذإلا نم دوصقملا وه ام لتخيف هبسكب عافتنالا باب دسن ال اًعنام

 اذإ هبسك نع يبنجألاك هنأل٬ زاج هتميق لثمب اًئيش ىلوملا نم عاب نإو : لاق . هعني قرغتسملاو
 مهتم هنأل اًقلطم زجی مل ناصقنب هعاب نِإو . هبسکب طیحی نید هيلع ناک

 -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع ) :م قتعلا يأ :ش ( ذفن اذإو ) :م

 يأ :ش ( هب مهقح قلعتل ) :م ءامرغلل دبعلا ةميق ىلوملا نمضي يآ :ش ( ءامرغلل هتميق نمضي) :م

 . ديعلاب

 م نوذأملاو هدبع دبع ىلوملا قتع يأ :ش ( هقتع زاج هلام اطيحم نيدلا نكي مل نإو : لاق ) :م

 ( هدنعاذكو ) :م رمام ىلع هدي كلي امهدنع ىلوملا نأل :ش ( رهاظف امهدنع امأ ء اعيمج مهلوق يف)

 ولف ) :م نيدلا ليلق نع يآ :ش ( هليلق نع ىرعي ال هنأل ) :م ةفينح يبأ دنع قتعي اذكو يأ :ش

 . نيدلا ليلق يأ :ش ( لعج

 وه ام لتخيف هبسكب عافتنالا باب دسنال ) :م نوذأملا دي يف ام ىلوملا كلم وه :ش ( اعنام ) :م

 :ش ( عمي ال ) :م كلذ لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م هبسكب عافتنالا وهو :ش ( نذإلا نم دوصقملا

 :ش ( هعني قرغتسملاو ) :م نيدلا نم ليلق تيملا ىلع ناك اذإ :ش (ثراولا كلم ) :م نيدلا ليلق يأ

 . ثراولا كلم عني ةكرتلل قرغتسملا نيدلا يأ

 -هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاق هبو « مدقيف تيملا قحوهو نيدلاءافو دعب مهقح نأل

 كلم نيدلاب ةكرتلا قارغتسا عني ال ةياور يف - هللا همحر- دمحأو لوق يف لاقو . ةياور يف

 نإ ءيجيس ام ىلع لوألا ةفينح يبأ لوق اذه نأ «طيحملا» يف ركذو . كلام لاق هبو « ثراولا

 . ىلاعت هللا ءاش

 م نويدلا هتمزل يذلا نوذأملا دبعلا يأ :ش ( عاب نإو ):م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 بسك نع يبنجألاك ىلوملا نأل يأ :ش (هبسك نع يبنجألاك هنأل « زاج هتميق لثمب ايش ىلوملا نم)

 هقتعأو هلام ىلوملا فلت ولاذهو :ش ( هبسكب طيحب نيد هيلع ناك اذإ ) :م نويدملا نوذأملا دبعلا

 الو ًائيش ىلوملا نم هعيب زوجي ال نيد هيلع نكي مل اذإ هنآ دیقي دیقلا اذهو « هتميق هيلعو «نمضي
 . ةعفشلا هيف تبثي ال ىتح ًائيش هنم ىلوملا عيبي

 ناصقنلا ناك ءاوس - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يأ :ش (زجي مل ناصقنب هعاب نإو ) :م

 مهتم ) :م دبعلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ءيجي ام ىلع ىلوملا ربجيو زوجي امهدنعو اًشحاف وأ ًاريسي

11۰ 



 ‹ هيف ةمهت ال هنأل ؛ - هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع ىبنجألا ىباح اذإ ام فالخب . هقح ىف

 ؛ هدنع زوجي ال ٹثیح هتمیق لثمب ثارولا نم ضيرملا عاب اذإ ام فالخبو

 - ةفينح يبأ دنع يبنجألا ىباح اذإ ام فالخب ) :م ةداع هيلإ هليب ىلوملا قح يف يأ :ش ( هقح يف

 نإف ‹ يبنجألا ىباح اذإ اميف يأ :ش ( هيف ةمهت ال هنأل ) :م ًاقلطم زوجي ثيح :ش ( -هللا همحر

 . ةدوجوم هيف ةمهتلا نوكت دق : تلق

 نع ئشانلا لامتحالاوه ربتعملااغنإو « ربتعيال لامتحالا درجم نآل ‹ موهوم وه : تلق

 . ليلدلا

 واولاب یوري :ش ( هدنع زوجي ال ثیح هتمیق لثمب ثراولا نم ضیرملا عاب اذإ ام فالخبو ) :م

 . اهنودبو

 زاج هتميق لثمب ًائيش ىلوملا نم عاب اذإو : هلوق وهو ةلأسملا لوأب قلعتم اذه : يقانغسلا لاق

 لب « هيلع فوطعم الب فوطعم هنأل « حيحصب سيلو فالخبو هلوق يف واولا ريدقت ىلع اذه

 اذإ ام فالخب هلوق وهو هب لصتملا هلوق مكحب قلعتيف واولا نودب نوكي نأ زوجيو : لاقو
 ناك وأ « ةشحاف وأ «ةريسي ةاباحملا تناك اذإ ىنعأ « لاح لك ىف زوجي هنأ يأ « ىبنجألا زاج

 هذه نم ةلاح لك يف ةفينح يبأ دنع زوجياال « هثراو نم ضيرملا عيبو ‹ ةميقلا لثمب عيبلا

 نود برقلاب ظفللا ثيح نم هجوأ كلذ لبق هابابو واولاب ةخسنلا نكلو «هجوأ اذهو « لاوحألا

 . ىنعملا

 عجري الو « ًاقلطم هعم ةاباحملا زاوج يبنجألا ىباح اذإ ام فالخب : هلوق نم موهفملا نأل

 ةميقلا لشجب اًئيش ىلوملا نم عاب نإو :اذكه همالك ريدقتو « ديقعت مالكلا يفو . ةلأسملا لوأب اقلعتم

 لثمب ثراولا نم ضيرملا عاب اذإ ام فالخب نيد هيلع ناك اذإ « هبسك نع يبنجألاك هنأل «زاج

 ناصقنب ضيرملا عاب نإو « هلوق كلذ دعب ركذي مث « هرخآ ىلإ« . . . هدنع زوجي ال ثيح هتميق

 .هرخأ ىلإ . . . زجي مل

 لصأ ىلع صقن ضيرملا عاب اذإ ام فالخبو هلوق نأ «ةعيرشلا جات» هركذ ام هجوألا : تلق

 . زئاج ةميقلا لثمب ىلوملا نم نوذأملا عيب نأ وهو « ةلأسملا

 . زوجيال ةميقلا لثمب ثراولا نم ضيرملا عاب ولو

 « باتكلا ةلأسم ىلع اًسضقن دروت ةلأسم لو هنأل « واو الب ةلأسملاب ىتأي نأ ىغبني : تلق
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 ام « هتميق ءادأب ءامرغلا نم صالختسالا مهدحأل ناك ىتح « هنيعب قلغت ةثرولا ةسيقب قح نأل

 نإ ىلوملا ريخيو «عيبلا زوجي ناصقنب هعاب نإ : الاقو « اقرتفاف ريغ ال ةيلاملاب قلعتيف ءامرغلا قح
 . ءاوس شحافلاو ةاباحملا نم ريسيلا نيبهذملا ىلعو . عيبلا ضقن ءاش نإو « ةاباحملا لازأ ءاش

 فالخب اذهو ‹ مهنع ررضلا عفدني اذهبو « ءامرغلا نم ررضلا عفدل عانتمالا نأ : كلذ هجوو

 نأل ؛ هب رمؤي ىلوملاو ةاباحملا ةلازإب رمؤي الو زوجي ثيح « ةريسيلا ةاباحملاب يبسنجألا نم عيبلا

 اهنم ريسيلاب عيبلا

 مل ناصقنب ىلوملا نم هعاب اذإ ام نيب قرفلا نايبل هنأل « يبنجألا ىباح اذإ ام فالخبب « هلوق نود

 نم ضيرملا عيب ىلع صقن هنآ مهوتي الل «هيف واولا لخدأ اغإو « زاج يبنجألا عمو ءزجي
 . مهولا اذه عفدف واولا لخدأف ةاباحملاب يبنجألا

 مهدحأل ناك ىتح) :م تيملا لام نيعب يأ :ش ( هنيعب قلعت ةثرولا ةيقب قح نأل ) :م

 ( اقرتفاف ريغال ةيلاملاب قاعتيف ءامرغلا قح امأ ) :م ءامرخلا ىلإ :ش ( هتميق ءادأب ءامرغلا نم صالختسالا

 . ثراولا نود ةميقلا لثمب ىلوملا نم عيبلا زاوج يف ضيرملاو ىلوملا يأ :ش

 ءاش نإ ىلوملا ريخيو « عيبلا زوجي ناصقنب هعاب نإ ) :م : دمحمو فسويوبأ :ش (الاقو ) :م

 مكحلا امهصيصختو :ش ( عيبلا ضقن ءاش نإو ) :م ةميقلا مات ىلإ نمثلا لاصيإب :ش ( ةاباحملا لازأ

 . خياشملا ضعب لوقل فنصملا نم رايتخا

 نودب ةميقلاب هسفنل هبسك صيلخت نم ليبسب ىلوملا نأل لكلا لوق هنآ حيحصلاو : لیق

 يف نويدملا ضيرملاك هالوم عم هفرصت يف دبعلا راصف ىلوأ « عيبلاب كلذ هل نوكي نألف « عيبلا

 . يبنجألا عم هفرصت

 مكحلا نيب ضارتعا اذهو هيبحاص بهذمو ةفينح يبأ بهذم يآ :ش ( نيبهذملا ىلعو ) :م

 ةاباحملا نم ريسيلا) :م ةفينح يبأ بهذم ىلع نإف « ريثكلاو ريسيلاب ةاباحملا يواست نايبل ليلدلاو

 ىلعو « رييخت الف «زوجي ال ريثك وأ ريسي ناصقنب هالوم نم عاب اذإ ىتح :ش ( ءاوس شحافلاو

 . عيبلا صقنوأ ةميقلا ميمتت نيب ىلوملا ريخ نكلو « زوجي امهبهذم

 ۾ ناصقنلاب عيبلا نع :ش ( عانتمالا نأ ) :م رييختلا عم زاوجلا هجو وأ :ش ( كلذ هجوو ) :م

 م ءامرغلا نع يأ :ش ( مهنع ررضلا عفدني ) :م رييختلاب يأ :ش ( اذهبو« ءامرغلا نم ررضلا عفدل )

 ثيح ةريسيلا ةاباحمل اب يبنجألا نم عيبلا فالخب ) :م رييختلاو زاوجلا نم انركذ يذلا يأ :ش ( اذهو)

 وهاذكه « ةاباحملا نم يأ :ش ( اهنم ريسيلاب عيبلا نأل « هب رمؤي ىلوملاو ةاباحملا ةلازإب رمؤي الو زوجي

 . (ةعيرشلا جات» باتك يف
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 ريغ ةمهتلل ىلوملا عم عيبلا يف اعربت هانربتعاف نيموقملا ميوقت تحت هلوخدل عيبلاو عربتلا نيب ددرتم
 ال ثيح ةاباحملا نم ريثكلاب يبنجألا نم عاب اذإ ام فالخبو  اهمادعنال يبنجألا قح يف عربت

 دبعلا نم زوجت ال ةاباحملا نأل ؛ ةاباحملا ةلازإب رمؤيو زوجي ىلوملا نمو « امهدنع ًالصأ زوجي

 هترشابمب نذإ وهو ‹ يبنجألا عم عيبلا يف ةاباحملاب نذإ الو ىلوملا نذإب الإ امهلصأ ىلع نوذأملا

 ىلوملا هعاب نإو: لاق . امهلصأ ىلع ناقرفلا نأ اذهو « ءامرغلا قحل ةاباحملا ةلازإ نأ ريغ هسفنب

 « هانيب ام ىلع نيد هيلع ناك اذإ هبسك نع يبنجأ ىلوملا نأل « عيبلا زاج لقأ وأ ةميقلا لثم اًئيش

 امأ :ش ( عيبلاو عربتلا نيب ددرتم ) :م يبنجألاو ىلوملا نم يأ < ءامهنم حورشلا ةيقب يفو

 ( انریتعاف نیموقلا ميوقت تح هلوخدل ) :م عيبلا امأو ةاباحملا ردق يف نمشلا نع بلا ولخاف تلا

 ۾ نوک لاح يآ رش (عرب ريخ ةمهتال ىلولا عم علا يف أعربت ) :م دقعلا اذه مكح انربتعا يأ :ش

 . ةمهتلا مادعنال يأ :ش ( اهمادعنال يبنجألا قح يف)

 لول نو الص اسد زوج تج باعلان بكلب ينج ن عبا فالخبو ٤

 «هسفنب هترشابم ) :ءنذإلا نم لعافوهو «نذإ ىلوملا يأ :ش ( نفإ وهو يبنجألا عم عيبلا يف ف ةاباحملاب

 .ررضلا لجأل كلذو :ش ( ءامرغلا قحل ةاباحملا ةلازإ نأ ريغ

 ةاباحملا قح يف يبنجألاو ىلوملا نيب قرفلا يأ :ش ( امهلصأ ىلع ناقرفلا نأ اذهو ) :م

  زوجيال ثيح ريثكلا يفامهنيب قرفلاو « يبنجألا نوداهتلازإب لوألا رمؤي ثيح ةريسيلا

 . ةعوفرم نونلا نوكتف قرفلا ىنعمب ردصم نارفغك مضب نالعف نزو ىلع دارفإلا ظفلب

 يف لاق ‹ فرعام ىلع رسكتف ةينثتلا نون اهنأل « ةروسكم نونلا لوألا هجولا ىلعو

 ‹ ةححصملا خسنلا يف اتبثم هنوكو « امهلوق ىلع نيفرعلا نيذه دوجرل حصأ لوألاو : «ةياهنلا»

 الو ريسيلا نبغلاب الإ ىلوملا نم عيبلاو « اهزوجي مل ةفينح ابأ نأل امهلصأ ىلع لاق اغنإو

 يبنجألا نم عيبلا نيب دحاو قرف يف جاتحي اغإو « نيقيرفلا نم اذه ىلإ جاتحي ال شحافلاب

 يف رك ذام قرفلاو زوجيال ثيح ىلوملا نم عيبلا نيبو « هدنع زاج ثيح شحافلا شغلاب
 .باتكلا

 نوذأملا دبع نم ىلوملا عاب نإ يأ :ش ( ىلوملا هعاب نإو ):م :يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ۰ نع يبنجأ ىلوملا نأل ) :م عامجإلاب :ش ( عيبلا زاج لقأ وأ ةميقلا لثمب ائيش ) :م قرغتسملا نويدملا

 . باتکلا اذه يف :ش ( هانيب ام ىلع نيد هيلع ناک اذإ هبسک
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 نم ىلوملا نكمتيو هيف نكي مل ام دبعلا بسك يف لخدي هنإف ديفم هنألو ‹ عيبلا اذه يف همهت الو
 ضبق لبق هيلإ ملس نإف ‹ ةدئافلا عبتن فرصتلا ةحصو نكمتلا اذه هل نكي مل نأ دعب نمثلا ذخأ

 يف ىقبي هطوقس دعب يقب ولف « سنجلا ثيح نم نيعلا يف ىلوملا قح نأل ‹ نمثلا لطب نمشلا
 نأ زاجو ‹ نيعتي هنأل ؛ ًاضرع نمثلا ناك اذإ ام فالخب « هدبع ىلع ىلوملا هبجوتسي الو « نيدلا

 قح هل عئابلا نأل ‹ زاج نمثلا يفوتسي ىتح هدي يف هكسمأ نإو: لاق . نیعلاب اًقلعتم هقح یقبي

 اذإ نيدلا يف قح ىلوملل نوكي نأ زاجو ءامرغلا رئاس نم هب صخأ ناك اذهلو « عيبملا يف سبحل ا

 نیعلاب قلعتي ناک

 يف يأ :ش ( هيف نكي ملام دبعلا بسك يف لخدي هنإف ديفم هنألو « عيبلا اذه يف ةمهت الو ) :م

 ( ةدئافلا عبتت فرصتلا ةحصو نكمتلا اذه هل نكي مل نأ دعب نمشلا ذخأ نم ىلوملا نكمتيو ) :م هبسك

 ام ىلوملا كلم ىلإ دبعلا بسك نم جرخي هنإف تدجو دقو « ةدئافلا دمتعي عيبلا زاوج دارأ :ش

 . قح هب قلعت نكي ملام دبعلا بسك يف لحخديو ءءامرغلا قحل كلذ لبق هنع اعونم ىلوملا ناك

 ‹ هبسك نع يبنجأ ىلوملا نأل « هلوق ريغ لكلا لوق ىلع يشيب هعيمج هركذ يذلا اذهو
 ۰ . فرع ام ىلع يبنجأ ريغ امهدنع هنإف

 نأل ء نمثلا لطب نمشلا ضبق لبق ) :م دبعلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ) :م عيبملا :ش ( ملس نإف ) :م

 دعب نيعلا ةيلاب هقح قلعت مدعل :ش ( سنجلا ثيح نم نيعلا يف ) :م تباث :ش ( ىلوملا قح
 دعب يقب ولف ) :م هب طقس ىلوملا قحف ملستلاب طقس سنحجلا ثيح نم نيعلا يف تباثلاو « عيبلا

 ال يأ :ش ( هدبع ىلع ىلوملا هبجوتسي الو ) :م نيعلا ةلباقم يف هنوكل :ش ( نيدلا يف ىقبي هطوقس
 . نمضي مل هلام نم اًئيش فلتأ ول یتح «هدبع ىلع اتید یلوملا قحتسی

 ‹ ضوبقملا دبعلا كلهتسا اذإ اذه « فسوي يبأ نعو . ةياورلارهاظ اذه «طوسبملا» يفو

 . دبعلا نم نمثلا يفوتسي یتح هدرتسی نأ یلوملل هدي يف اًمئاق ناک هنإف

 نم نمثلا كلذب قحأ ىلوملا ذعنيح يأ :ش ( نيعتي هنأل ؛ اًضرع نمللا ناك اذإ ام فالخب) :م

 دي يف وهو :ش ( نيعلاب اًقلعتم هقح ىقبي نأ زاجو ) :م هنيعب ضرعلا كلم دقعلاب هنأل « ءامرغلا

 .هدبع دنع هلام عدو وأ هلام نم اًئيش دبعلا بصغ ول امك « ءامرغلا نم قحأ وهو هدبع

 نأل‹ زاج نمللا يقوتسي ىتح) :م عيبلا ىلوملا سبح نإ يأ :ش ( هدي يف هكسمأ نإو :لاق) :م

 :ش ( ءامرغلا رئاس نم هب صخأ ناك) :م كلذ لجألو يأ :ش ( اذهلو « عيبملا يف سبحلا قح هل عئابلا

 عئابلا نوكي نمثلا ءادأ لبق يرتشملا تاماذإ هنأ صخأ هنوك ةدئافو < هدي يف اًمئاق عيبملا ناك اذإ

 رثاس نم هب قحأ نهترملا نوكي نهارلا تام اذإ نهترملا دي يف نهرلاك « هريغ نم عيبملاب ىلوأ

 لاقي امع باوج اذه :ش ( نيعلاب قلعتي ناك اذإ نيدلا يق قح ىلوملل نوكي نأ زاجو ) :م ءامرغلا
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 ةدايزلا نأل ‹ دبعلا بناج يف انيب امك عيبلا ضقني وأ ةاباحملا ةلازإب رمّؤي هتميق نم رثكأب هعاب ولو

 قاب هيف هكلم نأل « زئاج هقتعف نويد هيلعو نوذأملا ىلوملا قتعأ اذإو: لاق . ءامرغلا قح اهب قلعت

 نم يقب امو هنمث نم ًءافيتساو ًاعيب مهقح هب قلعت ام فلتأ هنأل ‹ ءامرغلل هتميقب نماض ىلوملاو

 يقبف اًنامض فلتأ ام ردقب الإ ىلوملا مزل امو هتمذ يف نيدلا نأل « قتعلا دعب هب بلاطي نويدلا

 . هردقب مهقح نأل ‹ ريغ ال نيدلا نمض هتميق نم لقآ ناك نإف « ناک امك هيلع يقابلا

 سبح ىتح دبعلا ةمذ يف اتيد بجوتسا دقف اًنيد هدبع ىلع بجوتسي ال ىلوملا نإ : متلق متنأ
 نيعلاب قلعت اذإ نيدلا يف قح ىلوملل نوكي نأ زوجي : لاقي نأ باوجلا ريرقتو . هلجأل عيبا

 عيبلا نأل اذهو « هتبقرب قلعت امل نيد وهو « ةباتكلا لدب هيلع بجوتسا ىلوملا نإف « بتاكمل اك
 ديلا تناك اذإف ‹ نمثلا فوتسی ملام هدي لیزی الو < عئابلا كلم دنع نيعلا ليزي ميلستلا لبق

 . نيعلاب هقلعت ثيح نم نيدلابو يه ثيح نم نيعلاب هقح قلعت ةيقاب

 ةلازإب رمؤي هتميق نم رثكاب ) :م اًتيش نوذأملا دبع نم ىلوملا عاب ولو يأ :ش ( هعاب ولو ) :م

 نأل ‹ دبعلا بناج يف انيب امك عيبلا ضقنب وأ ) :م ةريثك وأ ةليلق ةدايزلا تناك ءاوس :ش (ةاباحملا

 ىلإ ةاباحملا ةلازإب ىلوملا ريخيو هلوق ىلإ انيب امك هلوقب راشأ :ش ( ءامرغلا قح اهب قلعت ةدايزلا
 بحاص رايتخا ىلع عقو اذه فالخ ركذ ريغ نم امهنيب ةاباحملا ظفل قلطأ فنصلاف « هرخآ

 . حصألا نم (طوسبملا»

 همحر - ةفينح يبأ دنع ًالصأ زوجي ال عيبلا اذه مالسإلا خيش طوسبم ةياور ىلع امأو

 لمتحيالو : « يفاكلا» يفو . رييختلا عم عيبلا زوجي امهدنعو « هدنع رييختلا دري الف -هللا

 . لوألا لصفلا يف امك خياشملا ضعب لوق ىلع ةفينح يبأ دنع ادساف عيبملا نوكي نأ

 :ش ( زئاج هقتعف نويد هيلعو نوذأملا دبعلا ىلوملا قتعأ اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لالا فالتإ وأ ةعيدولا دوحج وأ بصغلا وأ ةراجتلا ببسب هتمزل نويد هيلع نأ لاحلاو يأ

 ءامرغلل هتميقب نماض ىلوملاو قاب هيف هکلم نأل ) :م اًفالخ هيف ملعن الو « زئاج هقاتعإ يأ« هقتعف
 ءافيتسا ةهج نمو دبعلا عيب ةهج نم يأ :ش ( هنمث نم ءافيتساو اًعيب مهقح هب قلعت ام فلتأ هنأل

 وأ اهلثم نيدلا ناك اذإ تغلب ام ةغلاب هتميق نمضي هنإف كلذك ناك اذإف « دبعلا نمث نم نويدلا

 نيدلا نأل « قتعلا دعب هب بلاطي نويدلا نم يقب امو ):م هب ملعي مل وأ « نيدلاب ملع اهنم رثكأ

 ىلع اًتامض باصتنا :ش ( ناک امك هيلع يقابلا يقبف اًنامض فلتأ ام ردقب الإ ىلوملا مزل امو هتمذ يف

 ريغ ال نيدلا نمض هتميق نم لقأ ) :م نيدلا يأ :ش ( ناك نإق) :م نامضلا ثيح نم يأ « زييمتلا

 . نيدلا ردقب ءامرغلا قح نأل يأ :ش ( هردقب مهقح نأل
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 قلعتي مل ءامرغلا قح نأل ؛ نويد امهتبكر دقو « امهل نوذأملا دلولا مأو ربدملا قتعأ اذإ ام فالخب

 ىلوملا هعاب نإف : لاق . ايش نمضي الف مهقح اًملتم ىلوملا نكي ملف « عيبلاب ءافيتسا امهتبقرب

 اوءاش نإو ‹ هتميق عئابلا اونمض ءامرغلا ءاش نإف هبيغو يرتشملا هضبقو هتبقرب طيحي نيد هيلعو
 . يرتشملا اونمض

 هيلع نامض ال ثیح :ش ( نوید امهتبکر دقو« امھل نوذأملا دلولا مأو ربدملا قتعأ اذإ ام فالخب )م

 ةطساوب نيدلا ء ءافيتسا ثيح نم يآ :ش ( عيبلاب ءافيتسا امهتبقرب قلعتي مل ءامرغلا قح نأل (: م

 ايش نمضي الف مهقح اًقلتم ىلوملا نكي ملف ) :م كلم ىلإ كلم نم لقنلا نالبقي ال امهنأل « عيبلا

 نوذأملا دبعلا ىلولا عاب نإف يأ :ش ( ىلوما هعاب ناف ) م : (ريغصلا عماجلا ١ يف يأ :ش ( لاق

 ( هبيغو  يرتشملا هضبقو هتبقرب طيحي نيد هيلعو ) :م مهنذإ نودب ءامرغلا نويدب يفي ال نمشب هل

 . هبيغو يرتشملا هضبقو هتبقرب طيحي نيد هيلع نوذأملا نأ لاحلاو يأ :ش

 يضقي نأ الإ عيبلا اولطبي نأ مهل ناك دبعلا ىلع اوردق اذإ ءامرغلا نأل هبيغو : هلوقب ديق

 اوءاش نإو ‹ هتميق عئابلا اونمض ءامرغلا ءاش نإف ) :م دبعلا ىلع اوردقي ملاذإف ‹ مهنويد ىلوملا

 . ةميقلا نم لقأ نمثلا ناك نإ رايخلا اذه :ش ( ىرتشملا اونمض

 نذإ ريغب عيبلا ناك اذإ اًضيأ نامضلا اذهو مهل رايح الف اًيواسم وأ اًريثك ناك اذإ امأ

 نذإب وأ مهنذإب هعاب ول یتح <« مهنويدب يفي ال نمثلاو لاح نيدلاو ءامرغلا نذإ ريغبو يضاقلا

 .هوجولا هذه يف ىلوملا ىلع نامض إل مهنويدب نمشلا يقب وأ لجؤم نيدلا وأ يضاقلا

 ا ًالاح نيدلا ناك ءاوس عيبلا نم نهارلا عني كلذو ء نهترملا قحل ءامرغلا قح : تلق نإف

 . ًالجۇموأ

 « نيدلا يف لصأتلا ماقم مئاق كلذو ديلا كلم نهرلا يف نهترمللذإ كلذك سيل : تلق

 مهل اغإو « هبسك يف الو نوذأملا يف ديلا كلم قح ءامرغلل سيلو ميلستلا نع نهارلا زجعي هبو

 . لجألا لولح ىلإ رخأتم كلذو نيدلا ءاضقب ةبلاطملا نع

 ةنؤلا عفد ىلوملاو ء كلذ يف مهقاح نأل عيبلاب نامضلا ىلوملا ىلع بجي مل : تلق نإف

eوتمضي نأ مهل سيلف ءامرغلا نذإ ريغب ةكرتا ع يع  : 

 . لا ربت میت میا لمبا زارو وعيب نأ مهل سيل انه اهامأ
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 فلتم عئابلاو ‹ مهنيد ىلوملا يضقي نأ الإ هوعيبي نأ مهل ناك ىتح مهقح هب قلعت دبعلا نأل

 عيبلا اوزاجأ اوءاش نإو نيمضتلا يف نوريخيف بييغتلاو ضبقلاب يرتشملاو ميلستلاو عيبلاب مهقح
 اونمض نإف «نوهرملا يف امك قباسلا نذإلاك ةقحاللا ةراجإلاو مهل قحلا نأل « نمشلا اوذخأو

 يف ءامرغلا قح نوكيو « ةميقلاب عجري نأ ىلومللف « بيعب ىلوملا ىلع در مث ‹ هتميق عئابلا

 نمضو ملسو عاب اذإ بصاغلاك راصو « ميلستلاو عيبلا وهو لاز دق نامضلا ببس نأل ءدبعلا
 ةميقلا درتسيو كلاما ىلع دري نأ هل ناك بيعلاب هيلع در مث ةميقلا

 ذئنيحف :ش ( مهنيد ىلوملا يضقي نأ الإ هوعیبي نآ مھل ناک یتح مهقح هب قلعت دبعلا نأل ) :م

 عيبلاب مهقح فلتم ):م ىلوملاوهو :ش ( معئابلاو ):م مهقح ىلإ مهلوصول هوعيبي نأ مهل سيل
 م يرتشملا ىلإ ميلستلاو مهقح هب قلعت يذلا دبعلا عيبب ءامرغلا ىح فلتم يأ :ش ( ميلستلاو

 م هايإ هبييغتو دبعلا ضبقب اًضيأ فلتم يرتشملاو يأ :ش ( بييغتلاو ضبقلاب يرتشملاو )
 وأ عئابلا نيمضت يف ءامرخلا ريخت كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( نيمضتلا يف نوريخيف)

 .يرتشلا

 . اًقوقوم ناك عيبلا اذه نأ ىلع لدي اذه :ش ( عيبلا اوزاجأ اوءاش نإو ) :م

 نوذأملا ىلع هلعف فوقومب سيلو دساف ءامرغلا ةزاجإ لبق عيبلا اذهو : ناخ يضاق لاقو

 مل مهنذإب عيبلا ناك ولو :ش ( قباسلا نذإلاك ةقحاللا ةزاجإلاو مهل قحلا نأل « نمللا اوذخأو ) :م

 . اوزاجأ اذإ اذكف « نامض كانه نكي

 ال هل لوفكملااوزاجأ نإ مث . هنذإريخب هريغ نع لجر لفك اذإ اب لكشي : تلق نف

 . هيلع ليفكلا عجري

 فقوتي عيبلا نإف ء انه اه كلذك الو اهيف نذإللا رثؤي الف نذإلا ىلإ جاتحت ال اهنأل : تلق

 . موزللا يف رثأ تدجو اذإف « ءامرغلا ةزاجإ ىلع هموزل

 نهترملا زاجأ مق « نهترملا نذإ الب نهرلا عاب اذإ نهارلا ينعي :ش ( نوهرملا يف امك ) :م

 ( هتميق عئابلا اونمض نإف ) :م ءادتبالا يف نذإلاك ءاهتنالا يف نذإلا نأل « انه اه اذكف زوجي عيبلا

 ىلومللف بيعب ىلوملا ىلع در مث ) :م هعاب يذلا دبعلا ةميق عئابلا ىلوملا ءامرغلا نمض نإ يأ :ش
 وهو لاز دق نامضلا ببس نأل ؛ دبعلا يف ءامرغلا قح نوكيو ) :م ءامرخلا ىلع :ش ( ةميقلاب عجري نأ
 نأل ‹ يضاقلا ءاضقب هلبق اذإ ينعي : -هللا همحر - ثيللا وبأ هيقفلا لاق :ش ( ميلستلاو عيبا

 . لوألا لاحلا ىلإ داعف امهنيب اميف دقعلا خسف دقف هدر ال يضاقلا

 نيعلا :ش ( عاب اذإ ):م بصاخلاك انه ىلوملا راص يأ :ش ( بصاغلاك راصو ) :م

 :ش ( ةميقلا درتسيو كلاملا ىلع دري نأ هل ناك بيملاب هيلع در مث ةميقلا نمضو ملسو ) :م ةبوصغملا
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 قلععل عيبلا اودري نأ ءامرغللف نيدلاب هملعأو لجر نم هعاب ىلوملا ناك ولو : لاق . اذه اذك

 ‹ رخۇم مات لوألاف < ةدئاف امهنم دحاو لك يفو ‹ هتبقر نم ءافيتسالاو ءاعستسالا وهو مهقح

 لصي مل اذإ هليوات: اولاق « هودري نأ مهل اذهلف « ةريخلا هذه توفي عيبلابو « لجعم صقان يناثلاو

 . مهيلإ مهقح لوصول هودري نآ مهل سيل عيبلا يف ةاباحم الو لصو نإف « نمثلا مهيلإ

 ةميقلا هنم ذحأيو كلاملا ىلع بيعلاب هيلع تدرو اهعاب يتلا نيعلا دري نأ بصاغلل ناك يأ

 . نامضلا ببسب هيلإ اهعفد يتلا

 . بصاغلا مكحك مئالا مكح وأ مئابلا بصاغلاك يآ :ش ( اذه اذک (: م

 عماجلا» يف دمحم لاق يأ :ش ( نيدلاب هملعأو لجر نم هعاب ىلوملا ناك ولو : لاق ) :م

 لجرل دبع يف - مهنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم هيف اهتروصو « «ريغصلا

 اودرينأ : مهل لاق ءامرغلا ءاج مث لجرلا ضبقو نيدلاب هملعأو لجر نم هعاب نيد هيلع

 . دمحمو ةفينح يبأ لوق اذهو ‹ يرتشملا نيبو مهنيب ةموصخ الف تاغ مئابلا ناك نإو « عيبا

 رايخ طوقس مالعإلا ةدئافو « نويدمدبعاذه : لاق نأب يرتشملا يأ هملعأو : هلوق

 قح يف اًمزال نکی مل نإو « امهنیب امیف اًمزال عيبلا عقي ىتح « نيدلا بيعب درلا يف يرتشملا

 قح وهو مهقح قلعتل عيبلا اودري نأ ءامرغللف ) :م مهنيد ءافو هنمث يف نكي ملاذإ ‹ءامرغلا

 هب ةملك ردقت نأ يغبنيو « ءاعستسالاب دبعلا ةبقر نم يأ :ش ( هتبقر نم ءافيتسالاو ءاعستسالا

 .انرکذ امک ءاعستسالاب يأ <« هتبقر نم هلوق دعب

 يأ :ش ( لوألاف « ةدئاف ) :م ءافيتسالاو ءاعستسالا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لک يفو ) :م

 ‹ لجعم صقان ):م عيبلا يأ :ش ( يناشلاو ) :م لجآ ينعي :ش ( رخؤم مات ) :م ءاعستسالا

 انركذام لجألف يأ :ش (هودري نآ مهل اذهلف ):م رايخلا يأ :ش ( ةريخلا هذه توفي عييلابو

 . عيبلا اودري نأ ءامرغلل

 مهل : -هللا همحر - دمحم لوق ليوأت يأ :ش ( هلیوأت ) :م خياشملا يأ :ش (اولاقو) : ۴

 ی م اک ا ‹ مهنويدب نمثلا يفي ال نب :ش ( نمللا مهيلإ لصي مل اذإ ( :م عيبلا اودري نأ

 نأ مهل ناکف ۰ ءاعستسالا مهنكي ال عيبلا اذهلو ‹ مهنوید مهيلإ لصت نأ ىلإ ءاعستسالا

 يأ :ش (هودري نأ مهل سیل عيبلا يف ةاباحم الو ) :م مهيلإ نمثلا يأ :ش ( لصو نإف ) :م

 عم مهيلإ نمللا لوصو نأل « حماست هترابع يف ٠ ليق :ش ( مهيلإ مهقح لوصول ):م عيبلا
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 يبآ دنع اذهو ‹ نيدلا ركنأ اذإ هانعم « يرتشملا نيبو مهنيب ةموصخ الف اًبثاغ عئابلا ناك نإف: لاق

 مهل يضقيو مصخ يرتشملا :- هللا همحر- فسوي وبأ لاقو. - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح

 ًاراد ىرتشا اذإ فالخلا اذه ىلعو « مهنيدب

 نكل « عيبلا يف ةاباحم الو نمثل مهيلإ لصي نأ زاوجل درلا يفن مزلتسي ال عيبلا يف ةاباحملا مدع

 اوضر دق مهنأب بيجأو نويدلا يف ءاعستسالل درلا نألو < مهل ىقبيف مهنويدب نملا يفي ال

 هلوق ةدئافب بهذي هن أال « رظن هيفو درلا ةيالو مهل قبي ملف نمثلا اوضبق ثيح مهقح طاقسإب

 . ةاباحم هيف ناكو مهقح طقس هب اوضرو نمثلا اوضبق اذإ مهنإف « عيبلا يف ةاباحم الو

 ليلدب مهنويدب يقب نمثلا نأ هانعم « عيبلا يف ةاباحم الو هلوق لاقي نأ باوصلا لعلو

 . یلاعت هلوق

 . نويدلاب في مل اذإ اًصقان نوكي اغنإ هنإف لجعم صقان : يناثلاو

 ال اذه لاب امف « درلل اراتخم ناك ةيانج اب ملعلا دعب يناج لا دبع ىلوملا عاب اذإ : لیق نإف

 . هلام نم نويدلا ءاضقل اًراتخم نوكي

 ءاقبل هب بلوط عيبلاب هيلع رذعتاذإف ‹ ىلوملا ىلع عفدلا ةيانحجلا بجوم نأب : بيجأ

 . هيلع بجاولا

 ذخاؤي ىتح قاتعإ الو « عيبلاب هنع طقسي ال ثيحب دبعلا ةمذ نف باو وهف نيدلا امأو

 ةدع كلذو « هنيد يضقأ انأ لوقي نأ ةلزنب ىلوملا نم عيبلا ناك كلذك ناك املف . قتعلا دعب هب

 . همزلی الف عربتلاب هنم

 ةدعلا نأ :باوجلا . ةدع نيعتي ملف ةلافكلا لمتحي هنيد يضقأ انآ هلوق نأل « رظن هيفو

 . هفالخ ىلع ليلدلا موقي نأ الإ هب تبثيف نيلامتحالا ىندأ

 ۾ ىلوملاو عئابلا يأ :ش ( يرتشملا نيبو مهنيب ةموصخ الف ابئاغ عئابلا ناك نإف : لاق ) :م
 نيبو مهنيب ةموصحخ الف اًبثاغ عئابلا ناك نإو -هللا همحر - دمحم لوق ىنعس يأ :ش ( هاتعم)

 مهنيدب يرتشملا رقأ ول هنأل هب ديق :ش ( نيدلا ):م يرتشملا يأ :ش ( ركنأ اذإ ) :م يرتشما

 . يبوبحملا هركذ . مهنويدب نمثلا في ملاذإ فالح الب هضقن مهلف مهقدصو

 دبعلا ةبقر يف عئابلا نيبو مهنيب ةموصخ الف ارضاح مئابلاو اًبتاغ يرتشملا ناك ولاذكو

 يرتشملا نيبو مهنيب ةموصخلا نوك مدع يأ :ش (اذهو ):م (طوسبملا» يف هركذ « فالح الب

 مصخ يرتشملا -هللا همحر - فسوي وبأ : لاقو-هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع ) :م اذهو

 :ش ( اراد یرتشا اذإ فالخلا اذه یلعو ) :م مهنيدب ءامرغلل ىضقي يأ :ش ( مهنیدب مهل یضقیو
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 امهنعو .هل افالخ امهدنع مصخب سيل هل بوهوم اف ‹ عيفشلا رضح مل باغو اهملسو اهبهوو
 هعزاني نم لكل اًمصخ نوكيف هسفنل كلملا يعدي هنأ : فسوي يبأل . ةعفشلا ةلاسم يف هلوق لثم

 . بئاغلا ىلع ءاضق خسفلا نوكيف امهب ماق دقو دقعلا خسف نمضتت ىوعدلا نأ امهلو

 . عفش اھل

 مصخب سيل هل بوهوملاف ‹ عيفشلا رضح مث « باغو اهملسو ):م لجرل :ش ( اهبهوو )م

 -ةعامس نبا ةياور اذهو . اًمصحخ هل بوهوملا نوكي نأب :ش ( ةعفشلا ةلاسم يف ) :م فسوي

 . هللا همحر

 ‹« نيعلل كسم هنأل :ش ( هسفنل كلملا يعدي ) :م يرتشملا يآ :ش ( هنأ فسوي يبأل) :م

 نأ یرت الآ :ش ( هعزانی نم لکل اًمصخ نوکیف ) :م اکلام نوکی هسفنل ءيشلا كسمأ نم لكف

 هدي يف هنأل « مصخ يرتشملاف هل دبعلا نأ ىعداف لجر ءاجف ادساف ءارش ادبع یرتشا ول الجر

 ماق دقو دقعلا خسف نمضتت ىوعدلا نأ () :م دمحمو ةفينح يبالو يآ :ش ( امھلو )م

 نأل « زوجيالف :ش ( بئاغلا ىلع ءاضق خسفلا نوكيف ) :م يرتشملاو عئابلا يآ :ش ( امهب

 نالف نم تيرتشا لوقيوهو ديلا يذ ىلع كلملا لجر ىعدااذإ اب لكشي : تلق نإف

 . بئاخلا ىلع ءاضق يرتشملا ىلع ءاضقلا ناك نإو « اًمصح نوكي ديلا اذ نإف ٠ بئاغلا

 عيبلا نأرهظ كلملا ىلع ةنيبلا يعدملا ماقآ ال هنأل < اًخسف ريصي هل تدروأاميف : تلق

 « انهاه كلذك الو ‹ يعدملا كلم هنوكل اًعيب نكي مل ديلا يذ نيبو بئاغلا نيب ىرج يذلا

 ىلع ءاضقكوأ خسفلاب ىلوملا ىلعو بئاغلا ىلع ءاضق درلاب ءاضقلاب ىلوملا نم عيبلا نأل

 . زوجي ال بئاغلا

 ىرتشا لجر : ةعفشلا باتك يف «ريبكلا عماجلا حرش يف يفسنلا نيعلا وبأ خيشلا لاقو

 لوق يف عيفشلل مصحخ هل بوهوملاف هل بوهوملا اهضبق امدعب يرتشملا باغو رخل اهبهوف اراد

 اهعاب ول كلذكو ٠ نمشلا نم قثوتسيو ةبهلا لطبتو نمشلابو اهب هل ىضقيو فسوي يبأ
 . رخآلا عيبلاب ءاش نإو لوألا عيبلاب ءاش نإ عيفشلا ذخأ يرتشما

 رضحي ىتح ةموصخ هيلع قدصحملاو هل بوهوملا نيبو عيفشلا نيب سيل : دمحم لاقو
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 ربخأ نإ هنأل < ةراجتلا نم ءيش لك همزل عابو ىرتشاف نالفل دبع انآ : لاقو ًارصم مدق نمو لاق

 ىلع يرجي روجحملا نأ رهاظلا ذإ « زئاج هفرصتف ربخي مل نإو « هيلع ليلد رابخإلاف نذإلاب

 ¢ سانلا ىلع رمألا قيضي اليك تامالعملا ىف لصألا وه رهاظلاب لمعلاو هرجح بجوم

e 

 يرتشملاف يناثلا عيبلا اهدار نإو « لوألا عيبلاب ذخألا عيفشلا دارأ نإ عيبلاب كلذكو « ىرتشملا

 لوألا عيبلا يف عيفشلا نم ةعفشلل ميلست اذهو « مصخ رخآلا .

 ال : قارعلا خياشم لاق كلذ فالخ ىلع دمحم صني مل هنأل « تباث ناكمإلا انه اهو نكمأ

 عم ةفينح يبأ لوق ركذو . ةلأسملا هذه هرداون يف ركذ ةعامس نبا نأل دمحم عم هلوق لب

 . -هللا امهمحر-دمحم

 مدق نمو لاق انإو < (ريغصلا عماحلا » يف ذمحم لاق يأ :ش ( ارصم مدق نمو :لاق ) :م

 هب دري مل هنأل ءًارصمرکذ اغنإو هلوقب الإ دبع هنوك ملعي ال هنأل ؛ًارصم دبع «مدق اذإو لقي ملو

 نم ءيش لك همزل عابو ىرتشاف نالفل دبع انأ : لاقف ) :مراصمألا نم ارصم دارأ اغنإو « اًتيعم ارصم

 : نيئيش نع ربخأ هنأل هلوق لبقي ال نأ سايقلاو ناسحتسا اذهو :ش ( ةراجتلا

 . هسفن ىلع هنم رارقإاذهو « كولم هنأ ربخأ :امهدحأ

 سيل هيلع هرارقإو ‹ ىلوملا ىلع رارقإاذهو « ةراجتلا يف نوذآم هنأ ربخأ هنأ : يناثلاو

 ىلإ اذهب راشأ :ش ( هيلع ليلد رابخإلاف نذإلاب ربخأ نإ هنأل ) :م : هلوق وه ناسحتسالا هجو

 ريغ وأ ناك ًالدع اًناسحتسا قدصيف هل نذأ هالوم نأ رخي هنأ : امهدخأ « نيهجو ىلع ةلأسملا نأ

 ( ربخي مل نإو ) :م : هلوق وه رخآلا هجولاو . ةثالثلا تلاق هبو « قدصي ال نأ سايقلاو « لدع

 يرجي روجحملا نأ رهاظلا ذإ « زئاج هفرصتف ) :م ىرتشاو عاب لب « هل نذأ هالوم نإ لقي مل يأ :ش

 ‹ هيف نوذأم هنآ ىلع ليلد هفرصتف يأ :ش ( لصألا وه رهاظلاب لمعلاو هرجح بجوم ىلع

 بجوم ىلع روجحلملا ن رهاظلا ذإ هجو يف -هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو تبثي ال نأ سايقلاو

 .٠ لصألا وه رهاظلاب لمعلاو هرجح
 لوبق ىلإ ةجاحب سانلا نأ : هحيضوت :ش ( سانلا ىلع رمألا قيضي اليك تالماعملا يف ) م

 يف دحاولا لوق لبقي ملولف « ةراجقلا يف دبعلاو « رارحألا ثعبي ناسنإللا نأل « هلوق

 ‹ةراجتلا يف هل نوذأم هنأ « فرصت لك دنع دهشيل نيدهاش ثعبي نأ « ىلإ جاتحال ‹تالماعملا

 . ةجح لدعلا ربخ نأل ءربخملا ةلادع طرتشي نأ سايقلاو . ىفخي ال ام قيضلا نم كلذ يفو
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 فالخب ‹ ىلوملا قح صلاخ اهنأل؛ ةبقرلا يف هلوق لبقي ال هنأل «هالوم رضحی یتح عابی ال هنآ الإ

 نيدلارهظ هنأل ‹نيدلا يف عيب نوذأم وه : لاقو رضح نإف « هانيب ام ىلع دبعلا قح هنأل ؛ بسكلا

 . لصألاب كسمتم هنأل«هلوق لوقلاف روجحم وه : لاق نإو ىلوملا قح يف

 . ىولبلاو ةرورضلل طرتشي ال : «ناسحتسالا» يفو

 يف نكي مل اذإ هنأل هانعمو « ءيش لك همزلآ : هلوق نم ءانشتسا :ش ( عابی ال هنأ الا ) :م

 قح صلاخ هنأل ؛ ةبقرلا يف هلوق لبقي ال هنأل ؛ هالوم رضحي ىتح ) :م نيدلا يف عابي : الاقو هبسك

 دلولا مأو ربدملل نذأ اذإ هنأ ىرت الأ « ةراجتلا يف نذإلا مزاول نم سيل اهعيب نأل :ش ( ىلوملا

 اًنوذأم نوكي نأ زاج ذئنيحو « ىلوملا قح صلاح ةبقرلا تناكف « هيف ناعامي ال نيدلا امهقحلو
 . عابيالو

 مزاول نم هبسك نم نيدلا ءاضق نأل « هنع نيدلا يضقي ثيح :ش ( بسكلا فالخب ) :م

 يف هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( هانيب ام ىلع دبعلا قح ) :م بسكلا يأ :ش ( هنأل ) :م ةراجتلا يف نذإلا

 نع هغارف دعب كلما يف هفلخي اغنإ ىلوملا نإ لاق نأ ىلإ هبسكب هنيد قلعتيو نوذأملا باتك طسو
 مل اذ ينعي :ش ( نيدلا يف عيب نوذأم وه : لاقو ) :م ىلوملا يأ :ش ( رضح نإف ) :م دبعلا ةجاح

 هنأ نوذأملا مكحو نوذأم هنإ هلوقب يأ :ش ( ىلوملا قح يف نيدلا رهظ هنأل ) :م هنيد ىلوملا ضقي

 . نيدلا يف عابي

 (لصألاب كسمتم هنأل ) :م هنيمي عم ىلوملا لوق يأ :ش ( هلوق لوقلاف روجحم وه : لاق نإو ) :م

 نذإلا دبعلا ىوعد نأل « عابي ذئنيحف هل نذأ هنأ ةنيبلا ءامرغلا تماقأ اذإو نذإلا مدع وهو :ش

 . ةنيبلاب الإ ىلوملا دوحج دنع هلوق لبقي الف « ةباتكلاو قتعلا ىوعدك هيلع

 دبعلاو هل نوذأم هنأ ةنيبلا ءامرغلا تماقأ اذإ : هداز رهاوخ مالسإلا خيش « طوسبم » يفو

 ىلع تماق اهنأل « نيدلاب دبعلا ةبقر عابت ال ىتح مهتنيب لبقي ال بئاغ ىلوملاو هيلع روجحم
 نيد ىضقو « هباسكأ يضاقلا عابف نيدلاب دبعلا رقآ نإو « رضاح مصخ هنع سيلو « بئاغ

 اهوماقأ نإف « نذإلا ىلع ةنيبلا ءامرغلا فلكي يضاقلا نإف نذإلا ركنأو « ىلوملا ءاج مث ءامرغلا

 نم ترج يتلا « عويبلا ضقني الو « دبعلا باسكأ نمث نم اوضبق ام عيمج ىلوملا ىلع اودر الإو
 نأ ىلإ « ءامرغلا قوقح رخؤيو « بئاغلا لام عيب يف ةيالو يضاقلل نأل « هبسك يف يضاقلا

 . دبعلا قتعي
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 عيبلا لقعي ناك اذإ نوذأملا دبعلاك ءارشلاو عيبلا يف وهف ةراجتلا يف يبصلل يبصلا يلو نذآ اذإو

 ىقبيف هابصل هرجح نأل « لفني ال - هللا همحر- ىعفاشلا لاقو « هفرصت لفني ىتح ءارشلاو

 ةافانملل ايلاو نوكي الف هرجح كليو « هيلع فرصتلا يلولا كلي ىتح هيلع ىلوم هنألو ‹ەئاقېب

 ‹ قاتعلار قالطلاك راصو

 ( لصف )م

 ةرثكل لوألا مدقو ريغصلا نذإ ماكحأ يف عرش نذإلا يف دبعلا ماكحأ نايب نع غرف ال :ش

 . هعوقو

 يف ) :م مهوحن وأ امهيصو وأ هدج وأ هوبأ وهو :ش ( يبصلل يبصلا يلو نذآ اذإو ) :م

 عون كود عونب ديقتلا مدعو هفرصت ذوفن يف :ش ( نوذأملا دبعلاك ءارشلاو عيبلا يف وهف ةراجتلا

 .دبعلا يف ركذ ام كلذ ريغو هدي يف اب هرارقإ ةحصو توكسلاب اًوذأم هتروريصو

 ‹ هل بلاج ءارشلاو كلملل بلاس عيبلا نأ فرعي يأ :ش ( ءارشلاو عيبلا لقعي ناك اذإ ) :م

 نقل يبص نم ام هنإف « ةرابعلا سفن فرعي نأ هنم دارملا سيلو « شحافلاو ريسيلا نبخلا فرعيو

 . «هطوسبم » يف -هللا همحر - هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاق اذك « امهفلتيو الإ ءارشلاو عيبلا

 ةميق نع لئس ول هجو ىلع ءايشألا ميق ىلع فقيو « عيبلا فرعي نأ هانعم : لاق مهضعبو

 ؛ غلابلاك نوكيف نبغي ال هنأ ؛ رهاظلاف « اذكه ناك نإف فزاجي الو «هيوقت يف برقي ءيش

 حرش يف يباجيبسألا نيدلا ءالع مالسإلا خيش لاقاذك ءالفالإو < ةراجتلا يف هنذإ حصيف

 . لاذلا عفرب :ش ( هفرصت ذفني ىتح ) :م « يفاكلا»

 يف دمحأو كلام لاق هبو « هنذإب هفرصت يأ :ش ( ذفني ال : -هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 ( هابصل هرجح نأل) :م انلوقك هجو يف يعفاشلا باحصأ ضعبو ةياور يف دمحأ لاقو . ةياور

 ىبصلا ءاقبب رجحلا ىقبيف يأ :ش ( هئاقبب ىقبيف ) :م هسفن ىبص لجأل يبصلا رجح نأل يأ :ش

 ىلوملا قحل لب « هسفن قرلل سيل هنإف قيقرلا رجح فالخب « ةلاحم ال لولعملا مزلتست ةلعلا ءاقبو

 . ذغنیح هفرصتب ًاًيِضار هنوکل هنذإب وهو

 يف ينعي :ش ( هيلع فرصتلا يلولا كلي ىتح هيلع ىلوم ) :م يبصلا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 ايلاو ) :م يبصلا يآ :ش ( نوكي الف ) :م هيلع رجحلا يأ :ش ( هرجح كليو ) :م نذإلا دعب هلام

 هنوكو زجعلا ةمس هيلع الوم هنوك نأل « هيلع اًيلوم هنوك نيبو اّيلاو هنوك نيب يأ :ش (ةافانملل

 ال ثيح :ش ( قاتعلاو قالطلاك ) :م يبصلا فرصت راص يأ :ش ( راصو ) :م ةردقلا ةمس اَيلاو

1۳ 



 ىلإ ةرورضلا تققحتف هلصأ ىلع ةيصولا كلذكو « يلولاب ماقي ال هنأل ؛ ةالصلاو موصلا فالخب
 ردص عورشملا فرصتلا نأ : انلو . انهه ةرورض الف يلولا هالوتيف ءارشلاو عيبلا امأ . هنم هذيفنن

 ةيعرش ةيالو نع هلحم يف هلهأ نم

 . يلولا هل نذأ نإو « هنم ناحصي

 دحاو لك نأل يآ :ش ( هنأل ) :م ةلفانلا :ش ( ةالصلاو) :م لفنلا :ش ( موصلا فالخب ) :م

 حصت اذكو يأ :ش ( ةيصولا اذكو ) :م هنم ناحصيف :ش ( يلولاب ماقي ال ) :م ةالصلاو موصلا نم

 .هللا همحر - يعفاشلا لصأ ىلع هب دارأ :ش ( هلصأ ىلع ) :م ةالصلاو موصلا ةحصل هنم ةيصولا

 هفرصت نأل « يبصلا ةرشابمب حصي ال ىلوملا نم ققحتي فرصت لك نأ هلصأ نم نإف

 يلولا ةرشابب ققحتي ال فرصت لكو « يلولا هيف فرصتي اميف ةرورض الو ةرورضلا ببسب

 نكي اميف ةرورضلا ققحتت الو « نيوبألا ناسحإو « ربلا لامعأب ةيصو ربتعت اذهلف
 دحأ مالسإب همالسإ ققحتل هسفنب همالسإ « يعفاشلا ححصياذهلو « يلولا يأرب هليصحت

 . (طوسبملا » يف اذك « هيوبأ

 :ش ( هنم هديفنت ىلإ ) :م ةرورضلا تققحتف كلذك ناك اذإ يآ :ش ( ةرورضلا تققحتف ) :م

 ءارشلاو عيبلا امأ ) :م يبصلا نم يأ « هنم ىلوملا ةرشابب ققحتي ال يذلا فرصتلا ذيفنت ىلإ يآ -

 . هيف هفرصت حصي الو :ش ( انهه ةرورض الف لولا هالوتيف
 ةيآلا : ةرقبلا) € عيبلا هللا لحأو # : ىلاعت هلوقب :ش ( عورسشملا فرصعلا نأ انلو ) :م
 «ملعي ًازيم ًالقاع هنوکل :ش ( هلهآ نم ردص) :م يبصلاو « عئابلا نيب لصف ريغ نم اًقلطم ٥(

 نوكل :ش (هلحم يف ):م شحافلا نم ريسيلا نيغلا ملعيو « بلاج ءارشلا نآو «بلاس عيبلا نأ

 ‹ فرصتلا اذه هل ىلاو هيلو نذإ نع اررض هنوكل :ش ( ةيعرش ةيالو نع ) :م اًموقتم الام عيبا
 نمامهرودصف هب نذإلا كلي ال يلولا هكليي مل ال قاتعلاو قالطلا نأ ىرت الأ هل نذأ نم اذكف

 . كلذب يلولا نذأ نإو ةيعرش ةيالو نع نوكي ال يبصلا

 طرش غولبلاب لب « يفكي ال زييمتلاو لقعلا درجم نأل اذهو لهأ هنأ ملسن ال : تلق نإ

 لبق لمكي ال ناسنإلا لاحو « لاحلا لامكب فرصتلل ًالهأ ريصي اغإ صخشلا ذإ ءًالهأ ريصي

 ءايشألا امهب فرعي نيذللا زييمتلاو لقعلا نأل « عرشلا تاباطخ هيلع هجوتي ال اذهو « غولبلا

 . يبصلا يف لقعلا دوجو ربتعي الف هماقم غولبلا ميقأف هسفن يف توافتي كلذلو « نطاب رمأ

 ةنظم يبصلا نآ الإ ءايشألا ةفرعم ليصحت هب هنأل ةيلهألا توبثل يفكي هدحو لقعلا : تلق

 . اهب هريغ ىلع فرش يمدآلا ذإ ضحم عفن ةرابعلا ةحصو «ررضتي باطخلابو « ةمحرملا
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 ء هتاذل ال ةيادهلا مدعل رجحلا ببس ابصلاو « تايفالخلا ىف هريرقت فرع ام ىلع هذیفنث بجوف

 . لامتحاو « نيقيرطب ةحلصملا ءافيتسال يبصلا رظنل هتيالو ءاقبو يلولا نذإ ىلإ ًارظن تعبث دقو
 هنأل ؛ قاتعلاو قالطلا فالخب « لاحلا لدبت

 ةزاجإلا ىلع فقوتيو دقعنا هلام عاب اذإ يبصلا نأ اندنع بهذملا نأل ؛ ةحصلا يف فالخلاو

 . نهترملا ةزاجإ ىلع فقوتيو دقعني نوهرملا عيبي نهارلاك

 . ةرشابب ققحتي ال يذلا فرصتلا ذيفنت بجرف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( هذيفنت بجوف ) :م

 يذلا فالخلا ريرقت يأ :ش ( تايفالخلا يف هريرقت فرع ام ىلع ) :م لاق امك يبصلا فرصتب يلولا

 ةلأسملا هذه يف -هللا همحر - يعفاشلا نيبو اننيب

 هرجح نأل « -هللا همحر - يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش ( رجحلا ببس ابصلاو ) :م

 ( ةيادهلا مدعل ) :م هلوقب هيلإ راش « ريغلاب لب هتاذل يبصلا رجح نأ ملسن ال انأ ٠ هریرقتو

 اذإف ءالهأ هنوكل :ش ( هتاذل ال ) :م هریغل هرجح نوک يف دبعلاك راصف « تافرصتلا ىلإ يأ :ش

 اذه لب « ررضلا بناج ىلع عفنلا بناج حجرتيف ءاوس مئابلاو وه راص يلولا يأر ىلإ مضنا
 ررضلا ىقبي الف دحاو هرضح يذلا رظنلا ىلإ برق ناكف « نايأر هرضح فرصت هنأل برقأ

 ۰ . رجحلا عفتريف

 ملعي ملول هنأل :ش ( يلولا نذإ ىلإ ارظن ) :م تافرصتلا ىلإ ةيادهلا يآ :ش ( تبث دقو ) :م

 ۾ هلوق هربخو « ءادتبالا ىلع ءاقب عفري :ش ( هتيالو ءاقبو ) :م هل نذأ ال ةراجتلا رومأ يف داه هنأ

 هل تتبث ول لاقي ام باوج اذهو « يبصلل اًرظن نذإلا دعب يلولا ةيالو ءاقب يأ :ش ( يبصلا رظنل)

 ( .٠ يلو يلولا قبي مل نذإلاب ةيادهلا
 ‹ ثيدحلاب ةمحرملا «بابسأ نم ابصلا نإف < هل رظنلل كلذ دعب هتيالو ءاقب نأ : هريرقتو

 هيلو ةرشابب يأ :ش ( نيقيرطب ةحلصملا ءافيتسال ) :؛م ضحم عفن فرصتلا يف همالك رابتعالا يفو

 رجلاب :ش ( لاحلا لدبت لامتحاو ) :م هرابتعا بجوف هقح يف ةمحرم ناكف « هسفن ةرشابمو « هل

 ‹ اهريغ ىلإ ةيادهلا نم « يبصلا لاح لدبت لامتحالو يأ « ةحلصملا ءافيتسال هلوق ىلع اقطع

 ٠ . كلذ كرادتل يلولا ةيالو انيقبأف

 يأ :ش ( هنأل ) :م قاتعلاو قالطلاك راص هلوق نع باوج :ش ( قاتعلاو قالطلا فالخب ) :م

 . رطسأ ةثالث ردق لصألا يف ضايب (۱)
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 عيبلاو « نذإلا لبق هل لهؤي ةقدصلاو ةبهلا لوبقك ضحلملا عفانلاو . هل لهؤي الف ضحسم راص

 اًقوقوم نوكي نذإلا لبق نكل «هلبق ال نذإلا دعب هل ًالهأ لعجيف ‹ ررضلاو عفنلا نيب رئاد ءارشلاو
 باتكلا يف يلولا ركذو« هسفن يف فرصتلا ةحصو ًارظن هعوقو لامتحال ىلولا ةزاجإ ىلع هنم

 يضاقلاو يصولاو همدع دنع دحلاو بألا مظتني

 لهأ ابصلا لعجي ملف يأ :ش ( هل لهؤي الف « ضحم راص ) :م قاتعلاو قالطلا نم دحاو لك نأل
 ةبهلا لوبقك ) :مآدتبم عفرلاب :ش ( ضحلا عفانلاو ) :م هيف فرصتلل يأ ٠ ضحملا راضلل
 يأ « هل الهأ يبصلا لعجي يآ « أدتبملا ربخ :ش ( هل لهؤي ) :م ضحلملا عفانلل لاثم :ش (ةقدصلاو
 ( ءارشلاو عيبلاو) :م نذإلا ىلع فقوتي الف « هدعب وأ :ش ( نذإلا لبق ) :م ناك ءاوس ضحلملا عفانلل
 . هيلع فطع ءارشلاو « اًضيأ أدتبم عيبلا :ش

 . هربخ :ش ( ررضلاو عفنلا نيب رئاد ) :م : هلوقو

 . طرش قباطتلاو دحاو يرتشملاو نائيش ًادتبملا : تلق نإ

 ‹ حبرلا رابتعا ىلع عيبلا نيب ددرتم يأ «'رئاد ءارشلاو عيبلا نم دحاو لكو هريدقت : تلق

 . نارسخلا رابتعا ىلع ررضلاو

 عونلا اذه الهأ يبصلا لعجي كلذك ناك اذإ يأ :ش ( هلبق ال نذإلا دعب هل ًالهأ لعجيف ) :م

 متلمع ام متنأ لاقيامع باوج اذه :ش ( هنم اًقوقوم نوكي نذإلا لبق نكل ):م تافرصتلا نم

 . زوجي ال نأ يغبني ناكف اراض هنوك ةهجب

 دحأ نإف :ش ( ارظن هعوقو « لامتحال يلولا ةزاجإ ىلع) :م نذإلا لبق هانفقو انإ هنأ هريرقتو

 هنأل «هسفن يف فرصتلا ةحصلو يأ « ةحص رجب :ش (هسفن يف فرصتلا ةحصو ) :م نيلمتحلا

 . هلحم يف هله نم ردص عورشم

 الب هذوفن بجيف « ةبهلا لوبقك اًضحم اعفان ناك هتميق فاعضأب اًيش عاب اذإ : ليق نإف
mM 

 . قون

 . اًقافتا ةعقاولا تايئزجلاك عضولا وه كلذ يف ربتعملا نأب : بيجا

 اذإو هلوقب هركذ ام هب دارأ « «يرودقلا رصتخم» يف يأ :ش ( باتكلا يف يلولا ركذو ) :م

 هب دارملا سيلو « بألا مدع دنع يأ :ش ( همدع دنع دحل او بألا مظتني ) :م يبصلا يلو نذأ

 . دحلا ىلع مدقم بألا يصو نأل «بيترتلا

 يضاقلاو) :م دحلا يصوو بألا يصو يأ «يلولا مظتنيو يأ . بصنلاب :ش ( يصولاو ) :م
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 . ةاضقلا ديلقت هيلإ سيل هنأل ؛ طرشلا بحاص فالخب « يلاولاو

 . يلاولا مظتنيو يأ « اضيأ بصنلاب :ش ( يلاولاو

 وأ ‹ يضاقلا مث ‹ هيصو مث « بألا وبأ هدج مث < هيصو مث « هوبأ هيلو : (طوسبملا» يفو

 الو ‹ امهنم نذإلا حصي الف « هيلع امهل ةيالو الف امهيصو وأ « مامإلا امأف « يضاقلا يصو

 ىلع ظفحلا باب نم كلذ نأل « زوجي همأ نم ةعيضلا ثرو يتلا ضورعلا عاب مألا يصو لاقي

 يفاذك « زوجيال ميتيلل رخآ اًئيش ىرتشا ول ىتح . ةراجت هنأل ال « ريغصلا ىلعو ةتيملا مألا

 . (ةريخذلا»

 . ناطلسلاف امدع نإو « دجلا مث «بألاو « نونجملاو يبصلا يصو : ةثالثلا دنعو

 مث «هدج يصو مث « هدج مث « هيبآ يصوو « هوبأ ريغصلا يفو « «يواحطلا »حرش يفو
 مل وأ ءالؤه لايع يف ريغصلا ناك ءاوس يضاقلا هبيصن نمو « يضاقلا مث « ةيصو هدج يصو

 ‹ هنم ربكأ يلاولا ناكف « ىراخب ريمأك ةدلبلا ريمأ هب ديري :ش ( طرشلا بحاص فالخب ) :م

 . طرشلا بحاص نود ءاضقلا ديلقت ةيالو هل نأل

 ءارلا نوكسو نيشلا مضب ةطرش عمج وهو ءارلا حتفو ةمجعملا نيشلا مضب طرشلا : هلوقو

 دحاو ةطرشلاو ىطرشلا : «بابعلا » ىفو . برحلا رضحت ةبيتك لوأو « دنجلا رايخ ةطرشلاو

 ۰ ٠ . طرشلا

 وبأ لاقو . اهب نوفرعي ةمالع مهسفنأل اولعج مهنأل ؛ كلذباومس : يعمصأللا لاق

 . ةعقولا رضحت شيجلا نم ةفئاط لوأ ةطرشلا اودعأ مهنأل ؛ اًطرش اومس :ةديبع

 يأ ‹ ةعاسلا طارشأ هنمو « ةمالعلا وهو « نيتحتفب طرشلا نم كلذ لصأ : تلق

 . اهتامالع

 ( ةاضقلا ديلقت ) :م طرشلا بحاص ىلإ يأ :ش ( هيلإ سيل ) :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 يلي هنأل ؛ ةيالولا « مكح همظتني « كلذلف « هنم ربكأ ناكف « ةاضقلا ديلقت هيلإ يلاولاو « :ش

 . صاح رمأ هيلإ ضوف هنإف ‹طرشلا بحاص فالخب « نيبابلا ىلع تافرصتلا

 فالخب «ماعلا فرصتلا هل نأل « ناطلسلل الإ رصم يف ةيالولا نوكت ال اذه ىلعف : تلق

 لإ ضوفي هنإف ءةاضقلا الإ « صاح رمأ يف هيلإ ضوفي مهنم الك نأل « ماكحلا نم هريغ
 الإ مهللا ‹ ةصاخ ةاضقلل الإ ةيماشلا دالبلا يف ةيالولا نوكت ال كلذكف « ةيعرشلا ماكحألا رئاس

 . ةاضقلا ديلقت رابكلا اهباون نم دحأ ىلإ دلق
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 يف تبثي ام ناديقي نوذأملا دبعلاب هيبشتلاو حبرلل ًابلاج كلملل ًابلاس عيبلا نوك لعفي نأ طرشلاو
 ناك ًادبع هسفن ةيلهأب فرصتي نوذأملاو رجحلا كف نذإلا نأل؛ هقح يف تبثي ماكحألا نم دبعلا

 هرارقإ حصيو دبعلا يف امك توكسلاب انوذأم ريصيو « عون نود عونب هفرصت ديقتي الف « ًايبص وأ

 ‹ هبسک نم هدي يف ا

 اذه نايب رم دقو :ش ( حبرلل اًبلاج كملل اًبلاس عيبلا نوك ) :م يبصلا :ش ( لقعي نأ طرشلاو ) :م

 عيبلا يف وهو هلوق يف نوذأملا دبعلاب يبصلا هيبشت دارآ :ش ( نوذأملا دبعلاب هيبشتلاو) :م طرشلا

 قح يف يأ :ش ( هقح يف تبي ماكحألا نم دبعلا يف تبثي ام ناديقي ) :م نوذأملا دبعلاك ءارشلاو

 . ميقتسمب سيل ميمعتلا نأ هيلع دري لاقي ال يبصلا

 «يلولا نود هلاب طيحم نيدب نويدملا نوذأملا دبعلا لام يف فرصتلا نع روجحم ىلوملا نإف

 دمعلا فرصت يف ميمعتلا نم سيل ىلوملا راجح مدعو ىلوملا راجحلا نم كلذ نإ لوقن انأل
 . يبصلاو

 نيدو يلولا هيف فرصتي نأ زاجف « لامب ال هتمذب قلعتي ارح هنوكل يبصلا نيد نأبو
 وه اب نذإلا دعب هرارقإ حصيو <« اًقرغتسم نيدلا ناك اذإ هنم يبنجأ ىلوملاو هبسكب قلعتي دبعلا

 نأب دروأو ‹ نیغلابلاك ناکف « هنع رجحلا كاكفنالو « هريغلو هيلول تيد وأ ناك اًتيع هبسك
 هتدافأ فيكف « يبصلا لام ىلع رارقإلا كلي ال يلولاو ‹ ةمئاقلا ةيالولا عون ةيدعتملا ةيالولا

 . هنذإب كلذ

 ةراجتلاب نذإلا كلي يلولاو ةراجتلا عباوت نم هنوك ثيح نم ةدافإ هنأ : باوجلاو

 . اهعباوتو

 هفرصت ديقتي الف« ًايبص وأ ناك دبع هسفن ةيلهأب فرصتي نوذأملاو « رجحلا كف نذإلا نأل (:م

 دبعلا هيف يوتسيف هسفن ةيلهأب فرصتي اغإ فرصتلا يف هل نوذأملا نأ دارأ:ش ( عون نود عونب

 . ىضم اميف رم ال عون نود عون يف امهفرصت ديقتي الف كلذ يف ايوتسا اذإف « يبصلاو

 ىرتشي وأ عيبي هيلو هاري نأب :ش ( توکسلاب اًتوذام ):م يبصلا يأ :ش ( ريصيو ) :م

 ركذام ىلإ ىرت الأ يضاقلا يف ال يصولاو « دجلاو بألا يف اذه نكل « هل نذأ هنإف «تكسيف

 يرتشيو عيبي ريغصلا دبع وأ هوتعملا وأ ريغصلا ىأر اذإ يضاقلا نأ « ىرغصلا ىواتفلا » يف

 نوكي هنإف تكسف عيبي هالوم هآر اذإ :ش ( دبعلا يف امك ) :م ةراجتلا يف اًنذِإ نوكي ال تكسف

 . اًنوذأم

 هبسك وهاب نذإلا دعب يبصلا رارقإ حصي يآ :ش ( هبسك نم هدي يف اجب هرارقإ حصيو ) :م
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 امك « هتباتك الو هدبع جيوزن كلي الو دبعلا رارقإ حصي امسك « ةياورلا رهاظ يف هلورومب اذكو

 يبصلا ةلزنمب ءارشلاو عيبلا لقعي يذلا هوتعملاو دبعلا يف

 ةيدعتملا ةيالولا نأب دارأو « نيغلابلاك ناكف هنع رجحلا كاكفنال هيلو ريغلو هيلول اًتيد وأ ناك اًتيع

 . هنذإب كلذ ةدافإ فيكف يبصلا لام ىلع رارقإلا كلي ال يلولاو « ةمئاقلا ةيالولا عرف

 اهعباوتو ةراجتلاب نذإلا كلي يلولاو ةراجتلا عباوت نم هنوك ثيح نم ةدافإ هنأ : باوحجلاو

 يف ) :م ناسنإل هيبأ ةكرت نم ءيشب رقأ نأب هثورومب هرارقإ حصي اذك يأ :ش ( هثوروعب اذكو ) :م

 ةحص نأل « كلذب هرارقإ زوجي ال هنأ ةفينح ىبأ نع نسحلا ةياور نع هب زرتحا :ش ( ةياورلا رهاظ

 يهو « ةراجتلا يف هتلماعم نع سانلا عنتي الئل كلذ ىلإ ةراجتلا يف هتجاحل هبسك يف هرارقإ

 . ثوروملا يف ةمودعم

 همحر - ةفينح وبأ ذفناذهلو نيغلابلاب قحتلا نذإلاب هنع كلفنا امل رجحلا نأ رهاظلا هجو

 رارقإلا ةحص يف بستكملاو ثوروملا ناكف « نيغلابلاك شحافلا نيغلاب هفرصت نذإلا دعب -هللا

 زاوج مدع نأل ‹ دبعلاب ديق . هدبع جيوزت كليب الو يآ :ش (هدبع جیوزت كلي الو ) :م

 فسوي يب نيبو « دمحمو ةفينح يبأ نيب فالخ هتمأ جيوزت مدع يف امآ عامجإلاب هجيوزت

 دوقع نم سيل حاكنلا نأل ؛ هكلي ال امهدنعو « لام ا ليصحت هيف نأل « هتمآ جيوزت كلي هدنعف

 اًضيأ دبع ةباتك كليب الو يأ :ش ( دبعلا يف امك هتباتك الو ) :م نوذأملا دبعلاك كلي الف ةراجتلا

 . نوذأملا دبعلا ىف امك

 دعب يبصلا اهكلي نأ يغبنيف يبصلا دبع يف ةباتكلا ناكلمي يصولاو بألا : ليق نإف

 .نذإلا

 . هنم تسيل ةباتكلاو « ةراجتلا غيص نم ناك ام لوانتي نذإإلا : تلق

 يبصلا يف باوحلاك هيف باوجلا ينعي :ش ( يبصلا ةلزنمب ءارشلاو عيبلا لقعي يذلا هوتعملاو ) :م

 . فالح هيف ماعنألاو زيمملا

 غلباذإ امأ « اهوتعم غلباذإ يبصلاك ءارشلاو عيبلا لقعي يذلا هوتعملا :« ةريخذلا» يفو

 هنذإ حصي ال يخلبلا ركب وبأ لاقف « ؟هنذإ حصي له ةراجتلا يف يلولا هل نذأف هقتع مث القاع

 هقتعأ ولام فالخب اذهو « دمحم لوق وهًاناسحتسا حصيو « فسوي يبأ لوق وهو ‹ًاسايق

 ال جيوزتلا ةيالو هل تبشي اإ هلام يف فرصتلا ةيالو ريبكلا نبالل تبشي ال هنإف نج وأ بألا
 . ريغ
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 يبصلا مكح همكحو « هانيب ام ىلع مهريغ نود يصولاو دجلاو بألا نذإب انوذم ريصي

 . ملعأ هللاو

 عيبلا لقعي يذلا هوتعملاو «يفاكلا » حرش يف يباجيبسألا نيدلا ءالع مالسإلا خيش لاقو

 «نونجم وهف لقعي ال ناك نإو لقعلا صقان هنأل « لقعي يذلا يبصلا ةلزنمب ةراجتلا يف ءارشلاو

 . لقعيال يذلا يبصلا ةلزنمب نوكيف

 ىلع يلي الف هيلع ىلوم ًالطاب ناك هنبا ةراجتلا يف ءارشلاو عيبلا لقعي يذلا هوتعملا نذأولو

 م هوتعملا نبالاك براقألا نم :ش ( مهريغ نود دجلاو يصولاو بألا نذإب ًانوذأم ريصي ) :م هريغ

 "م هذخأ ىلإ دجلاو بألا مظتني باتكلا يف ىلوملا ركذو هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( هانيب ام ىلع)

 امك ًاهوتعم غلباذإ يبصلا مكحك هوتعملا مكح يأ :ش ( ملعأو هللاو « يبصلا مكح همكحو)

 .انرکذ

 ناك ولو « « يفاكلا حرش يفاذك « يبصلا ىلع رجح هيصو وأ بألا توم : دئاوف

 . امهنذإ ىلع امهف تام وأ يضاقلا لزع مث ةراجتلا يف هوتعملا وأ يبصلل نذآ يضاقلا

 ىأرف بأل دجوأ يصو وأ بأ هوتعملا وأ يبصلل ناك اذإو : «هطوسبم»يف هداز رهاوخ لاقو

 ةيالو ناك نإو « زئاج هنذإف هوبأ ىبأو هل نذأف ةراجتلا يف هوتعملا وأ يبصلل نذأي نأ يضاقلا

 لقنتف هلالضاع ريصيال بألا بأل ىصولاو بألا ةيالو نم رخؤم ريغصلا ىلع يضاقلل

 رجح نإف يضاقلا ىلإ ةيالولا تلقتنا لضع اذإ« حاكنلا باب» يف يلولاك يضاقلا ىلإ ةيالولا

 لمعي ال لزع امدعب يضاقلا اذه هيلع رجح نإو « لطاب هرجحف كلذ دعب ءالؤه نم دحأ هيلع

 . باوصلاب ملعأ هللاو « هرجح لمع هماقم ماق يذلا وأ يضاقلا رجح نإو « ءاضقلا ةيالو مدعل
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 بصخلا باتک

 لهآ نيب هيف لامعتسالل بلغتلا ليبس ىلع ريغلا نم ءيشلا ذخأ نع ةرابع ةغللا يف ب غلا

 ‹ هدي ليزي هجو ىلع كلاملا نذإ ريغب مرتحم موقتم لام ذخأ : ةعيرشلا يفو .ةغللا

 رارقإ نأ ىرت الأ« لبقتسملا يف ةراجتلا عاونأ نم هنوكل نذإلا باتك بيقع هداريإ :ش

 نيدب حصي ملو «بصغلا نودب حص اهريغ نود ةراجتلا نويدب حص اهريغ نودب حص امل نوذأملا
 ركذ دعب عونلا ركذ ناكف « يناثلا نود ةراجتلا نم لوألا نوكل رحلا نيدب حصي ملو « بصغلا

 بصاغلاو يعرشلا نذإلاب فرصتي نوذأملا نأل « لباقتلا ةبسانملا هجو : ليق . ًابسانم سنجل ا

 . بصغلا نود عورشم هنأل هيلع نوذأملا باتك مدق كلذلف « هفالخب

 ءيشلا ذخأ يآ :ش ( بلغتلا ليبس ىلع ريغلا نم ءيشلا ذخأ نع هرابع ةغللا يف بصغلا ) :م

 بصغآ ءيشلاو ‹ اضيأ هايإ هبصغو ليق « ىنعمب هيلع هبصغو هنم هبصغ لوقت« ًارهقو ًاملظ

 ريغو ًاموقتم لوانتي هركذ يذلا اذهف ردصملاب ةيمست بصغ ءيش مهلوق تلق « بوصخغمو
 ظفل لامعتسا يأ :ش ( ةغللا لهأ نيب هيف لامعتسالل ) :م نالف رمحو ةجوز بصغ لاقي «موقتم

 . بلغتلا ليبس ىلع ريغلا نم ءيشلا ذخآ يف بصغخلا

 ةلزنمب اذهو « لام ذخأ ةعيرشلا حالطصا يف بصغلا يأ :ش ( لام ذخأ :ةعيرشلا يفو ) :م

 زارتحا :ش ( موقتم ) :م هلوق و . هريغو دودحلملا لوانتي هنأل . لصفلاك هدويق يقابو دحلل سنجل ا

 . رمخلا نع

 (كلاملا نذإ ريغب) :م هلوقو . مرتحم ريغ هنإف يبرحلا لام نع زارتحا :ش ( مرتحم ) :م هلوقو

 يآ :ش (هدی ليز هجو یلع) :م هلوقو . ًابصغ یمسی ال هنإف « هکلام نذإب هذخآ اذإ امع زارتحا:ش

 ديلا ةلازإ اندنع طرشلا نأل ءاندنع بصغلا دح ىف اهنم دب ال كلاملا دي ةلازإ نأ نايبل كلاما دي

 ىلع لئاسملا جرخت اذه ىلعو « ةلطبلا ديلا تابثإ هيف ىقبي ةثالثلا دنعو ةلطبملا تابثإو ةققحتلا
 . ليوحتلاو لقنلاب ةقحلا ديلا ةلازإ نأ ريغ . ىلاعت هللا ءاش نإ اهركذن ام

 شارفلا يفو « بوكرلا اهيف يفكيف « ةبادلا يف الإ لقنلاب لوقنملا يف ديلا تابثإ مهدنعو
 ملو جعزأ ول ىتح كلاملا جاعزإو « لوخدلاب مهدنع ققحتي بصغلا راقعلا يفو . هيلع سولجل ا

 . نمضي مل لخدي

 وهو يوقلا راد لخد اذإ فيعضلاو ٠ نمضي مل ءاليتسالا دصقي ملو جعزي ملو لحخد ولو
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 ملعلا عم ناك نإ مث « طاسبلا ىلع سولجلا نود ًابصغ ةبادلا لمحو دبعلا مدختسا ناک یتح

 الو هدصق ىلع فقوتي الف « دبعلا قح هنأل ؛ نامضلاف هنودب ناك نإو « مرغملاو مثأم لا همكحف

 . عوضوم اطخل ا نأل « مثإ

 باتك يف يفطانلا لاقو . هحرشو «ةريخذلا» يف اذك ‹ نمضي مل ءاليتسالا دصقو اهيف

 هب قلعتي هجو ىلع هكلام نذإ ريغب هلقن نكي اميف لعف عاقيإ نع ةرابع بصغلا٤سانجألا»
 كلذب ابصاغ نكي مل هلام ذحخأ نم هنكي مث هراد لوخد نم لجر عنم نم هيلع كلذب نامضلا

 راص هعضوم نع هلام لقن نإ وأ هلام نيبو هنيب لاح ناك نإو « هانركذ يذلا ىنعملا مدعل

 . اًصاغ

 فرع يذلا فيرعتلا ةدئاف رهظم نايب ىلإ ةراشإ هذه :ش ( دبعلا مادختسا ناك ىتح ) :م

 هيف نأل :ش ( ابصغ ةبادلا لمحو ) :م دبعلا مادختسا انركذ ام ىلع نوكي ىتح يأ « هب بصخلا

 . كلاملا دي ةلازإ مدعل ابصغ نوكي ال ىنعي :ش ( طاسبلا ىلع سولجلا نود ) :م كلاما دي ةلازإ

 اننيب فالتخالا ةرمث رهظت اذكو « لصألا نم انركذ ام ىلع ًابصغ اذه نوكي ةثالثلا دنعو

 ةلازإ مدل اندنع ةنومضمب تسيل اهنأو ناتسبلا ةرمثو ةبوصخملا دلوك بوصخملا دئاوز يف مهنيبو

 هلكأف هشحج اهنع رخأتف هقاسو ًارامح بصغ ولاذكو « ديلا تابثإل ةنومضم مهدنعو « ديلا
 مل تعاض ىتح يشاوملا باحصأ عنمولاذكو ٠ مم شحملا قس مل نإ اتردع نمضي ال بذل

 اذه فلاخت اسم هنا يضاق یراتف يف رک نکلو اض اًضيأ يعفاشلا دنعو اندنع نمضي

 . همأ نيل سبي ىتح كلهتساف الوجع بصغ لاق ول هنإف « لصألا

 . ائيش مألا يف لعفي مل نإو نيللا ناصقنو لوجعلا ةميق نمضي : يخلبلا ركب وبأ لاق

 همکحف ) :م هنم بوصغملا كلم هنأب ي أ :ش ( ملعلا عم ) :م بصغلا يأ :ش ( ناك نإ مث ) :م

 هللا لاق باتكلاب اذهو « ايندلا يف ةمارغلا يأ :ش ( مرغملاو ) :م ةرحخآلا يف مثإلا يأ :ش (مئأملا

 . تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ (۱۸۸ ةيآلا : ة ةرقبلا ةروس) € لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت الو# ىلاعت

 يراخبلا هاور ٠ «نيضرأ عبس نم هللا هقوط املظ ضرألا نم ًاربش ذخأ نم» : ةي لاق ةنسلاو

 . ءاملعلا عامجإ هيلعو . ملسمو

 رهظ مثآنيع ىرتشاوأ هلام ذوخآملا نظ نأب ملعلا نودب يأ :ش ( هنودب ناك نإو ) :م

 :ش ( هدصق ىلع فقوتي الف دبعلا قح هنأل ) :م نامضلا همكحف يأ :ش ( نامضلاف ) :م هقاقحتسا

 : للي هلوقل :ش ( عوضوم اطخلا نأل ؛ مثإ الو ) :م هدصق مدعو هلمحلاروذعم ذخآلا ناك اذإاذكو

 . ٩ هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر»
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 خسنلا ضعب يفو .هلثم هيلعف هدي يف كلهف نوزوملاو ليكملاك لثم هل ئيش بصخ نمو : لاق
 ىدتعا نمف: ىلاعت هلوقل لثملا وه بجاولا نأل اذهو ء امهنيب توافت الو هلثم نامض هيلعف

 ال لدعأ لئلا نالو ۱۹١( : ةيآلا ةرقبلا هروس) ( مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع

 موي هتميق هيلعف هلثم ىلع ردقي مل نإف : لاق . ررضلل عفدأ ناكف « ةيلاملاو سنجل ا ةاعارم نم هيف
 « - هللا همحر -ةفينح يبآ دنع اذهو ‹ نومصتخي

 هيلعف هدي يف كلهف نوزوملاو ليكمل اك لثم هل ايش بصغ نمو ) :م يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 لثم نوزوملابو امهوحنو ريعشلاو ةطنحلا لثم ليكم اب دارآأو ٠ بصغ يذلا لثم يأ :ش ( هلثم
 غوصملا ريغ ىنعي « ضيعبتلاب رضي ام نوزوملا نوكي ال نأ طرتشي نكلو « ريناندلاو مهاردلا
 يأ :ش ( خسنلا ضعب يفو ) :م ميقلا تاوذب قحلي ةرضم هضيعبت يف يذلا يف نزولا نأل « هنم

 نيقحتسملا نيب يأ :ش ( امهنيب توافت الو هلثم نامض هيلعف ) :م يرودقلا خسن ضعب يفو
 ىدتعا نمف :ىلاعت هلوقل « لئم ا وه بجاولا نأل ) :م توافتلا مدع يأ :ش (اذهو ) :م نیمالکلاو

 ىلإ يناثلا لعفلا يمس :ش ( ۱۹١( ةيآلا : ةرقبلا ةروس) € مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع

 . ىنعمو ةروص لثم وهام

 يأ :ش ( هيف امل ) :م لدعلا ىلإ برقأ ىنعمو ةروص لثملا نألو يآ :ش ( لدعأ لخملا نألو ) :م

 ةيلام نأل :ش ( ةيلالاو ) :م ًاسنج ةطنحلا لثم ًالثم ةطنحلا نأل :ش ( سنجل ا ةاعارم نم ) :م لثلا يف ال
 عفدأ ناكف ) :م تانويدلا يف ةربعلا ةطقاس ةدوجلا نأل « ةبوصغملا ةطنحلا ةيلام لثم ةادؤملا ةطنحلا

 ةروصلا هيلع توف بصاغلا نأل « هنم بوصغملا نع ررضلل اعفد دشأ لغملا ناكف يأ :ش ( ررضلل

 . ىثعمو ةروص هل لثم وه اب هكرادتي نأ ماتلا ربج لاف « ىنعملاو

 ىلع بصاغلا ردقي مل نإف« ريغصلا عماجل ١٠ يف لاق يأ :ش ( هلثم ىلع ردقي مل نإف لاق ) :م

 موي هتميق هيلعف ) :م لماكلا هلثم ىلع ردقي ملف سانلا يديأ نع عطقنا نأب هبصغ يذلا لثم
 . ةموصخلا موي يأ :ش ( نومصتخي

 - ةفينح يبأ دنع ةموصخلا موي ةميقلا بوجو يأ :ش ( هللا ةمحر- ةفينح يبأ دنع اذهو ) :م

 ءًافالخ٤ ريغصلا عماجل ا » يف ركذي ملو « كلامو يعفاشلا باحصأ رثكأ لاق هبو « - هللا همحر

 ملف نزوي وأ لاكي ام بصغ ءيش لك :لاق ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم هيف هتروص نأل

 هیلعف نزوی الو لاکي ال ام ناک نِإو . نومضتخی موی هتمیق هیلعف هيف مصوخف هلثم ىلع ردقی
 . هبصغ موي هتمیق

 ةميقلا بصاغلا ىلع بجت عطقنا اذإ يلثملا ن اذهب ملعف « ىرت امك هيف فالخلا ركذي ملو

 - هللا همحر- ثيللا وبأ هيقفلا لاق اذهبو « ةياورلا رهاظ يق ةثالثلا انئاملع قافتاب ةموصخلا موي
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 عاطقنالا موي : - هللا همحر- دمحم لاقو . بصغلا موي : - هللا همحر- فسوپ وأ لاقو

 . بصغلا موي هتميق هيلع نأ فسوي يبأ نع يورو « « ريغصلا عماجلا» حرش يف

 ناك نإو - هللا همحر- رفز بهذموهو عاطقنالا موي هتميق هيلع نأ دمحم نع يورو
 همحر- يعفاشلا لوق يف و . انئاملع لوق يف بصغلا موي هتميق هيلعف نزوي الو لاكي ال امن ءيشلا

 ‹ةنومضم بصغلا ةدايز نأ هلصأ يف نألو « كالهلا مويو بصغلا موي نيتميقلا رثكأ هيلع - هللا

 . یھتنا

 . ريغصلا عماجلا » حرش يف مالسإلا رخف لاق اذك « «رداونلا» يف روكذم فالتخالاو

 لاقو ) :م بصغلا موي هتميق هيلع يأ :ش ( بصغلا موي :-هللا همحر- فسوي وبأ لاقو ) م

 لاق هبو ‹ سانلا يديآ نع هلثم عاطقنا موي هتميق هيلع يأ :ش ( عاطقنالا موي :-هللا همحر-دمحم

 ركب وب ركذ ام عاطقنالا دحو « - هللا همحر- يعفاشلا باحصأ ضعبو -هللا همحر- دمحأ

 عاطقنا اذه ىلعو « توببلا يف دجوي ناك نإو « هيف عابي يذلا قوسلا يف دجوي ال نأ وه يخلبلا

 . مهاردلا

 صاخ نامز يف دجوي ثيحب ءيشلا نوكي نأ حصأ نكلو : - هللا همحر- يزارتألا لاق

 يف يخركلا نسحلا وبأ خيشلا هركذ ام اذه ىلع ليلدلاو « ًالخم بطرلاك هنامز ىضمف

 لاح يف امصتخا مث بصاغ هبصغاذإف « نامز نود نامز يف دجویام بصغو «هرصتخم)»

 . نومصتخي موي هتميقب بصاغلا ىلع مكحي لاق ةفينح اب نإف « همدعو عاطقنا

 ًضيأ هيلع لديو هعاطقنا رخآ دنع هتمیقب مکحی : دمحم لاقو . هبصغ موي بوقعی لاقو

 عطقنا مث هسنج نم لثم هل ام لجرل ًائيش فلتآ نمو : لاق اضيأ « يواحطلا » حرش يف هركذ ام

 رايخل اب لالا بحاصف صيخر نمثب الو لاغ نمشب دوجوم ريغ هلثم راصو سانلا يديأ نع كلذ

 . ةميقلا ذخأيو صبرتي مل ءاش نإو « لالا ذخأيو هلثم دوجو ىلإ رظتنا ءاش نإ

 فسوي وبأ لاقو . ةموصخلا موي هتميق ربتعي ةفينح وبأ لاق . لاوقأ ةثالث ىلع هيف اوفلتخاو
 ام رخآ هتميق مرغي - هللا همحر- دمحم لاقو . بصغلا تقو وآ كالهتسالا موي هتميق نمضي

 هل سيل ةيكلاملل «رهاوجلا» يفو . يباجيبسألا ظفل اذه ىلإ « يواحطلا ذخأ هبو « ًادوجوم ناك

 . مساأقلا نبا هلاق « دجوي ىتح ربصيو هلثم الإ

 . مهل عيرفتلا هتميق يفو « ةميقلا ذخأ ءاش نإو ربص ءاش نإ رايخلاب كلاملا بهشأ لاقو

 . نيتميقلا رثكألو فلت موي ال هبصغ موي هتميق نمض هدنع فلتف اًناويح وأ ًضرأ بصغ نمو

 موي هتميق همزلت الو هلثم در هيلع بجو هدنع فلتف تانوزوملاو تايلثملا نم ًائيش بصغ نمو

 . هبصع
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 ذإ ‹ ببسلا داقعنا موي هتميق ربتعيف هل لثم ال اب قحتلا عطقنا امل هنآ : - هللا همحر- فسوي يبأل

 عاطقنالاب ةميقلا ىلإ لقتني اغإو ‹ ةمذلا يف لثملا بجاولا نأ :- هللا همحر- دمحملو بجوملا وه

 اذهلو ‹ عاطقنالا درجمب تبثي ال لقنلا نأ -هللا همحر - ةفينح يبألو . عاطقنالا موي هتميق ربتعيف

 ةموصخل ا موي هتميق ربتعيف ‹ يضاقلا ءاضقب لقتني اغإو « كلذ هل هسنج دجوي نأ ىلإ ربص ول

 دنع هتميق ربتعيف دجو امك ببسلا لصأب ةميقلاب بلاطم هنأل ؛ هل لثم ال ام فالخب « ءاضقلاو

 ‹ هبصغ موي هتمیق هیلعف هل لثم ال امو : لاق . كلذ

 نإف «تاقوألا بيترت رابتعاب ليلعتلا يف هلوق مدق اغإ :ش ( -هللا همحر- فسوي يبأل ) :م

 هذه ىلع لاوقألا داريإو . ةموصخلا موي مث عاطقنالا موي مث بصغلا موي ةثالملا تاقوألا لوأ

 ال ) :م لشم هل ام نأ يأ :ش ( هنأ ) :م - هللا همحر- فسوي يبأ لوق ميدقتب الإ تأتي مل ةنمزألا

 داقعنا موي يأ « بصغلا موي وهو :ش ( ببسلا داقعنا موي هتميق ربتعيف « هل لثمال اب قحتلا عطقنا

 بجي فلحلاو ‹ لصألل بجوملا وه بصفغلا نأل يأ :ش ( بجوملا وه ذإ ) :م نامضلا ببس

 . بصخلا موي هتميق ربتعيف لصألا هب بجي يذلا ببسلاب

 اغنإو ) :م هانركذ يذلا صنلاب :ش ( ةمذلا ىف لغملا بجاولا نأ :- هللا همحر- دمحمو ) :م

 م .سانلا يديآ نع عاطقنالا موي يأ :ش ( عاطقنالا موي هتميق ربتعيف عاطقنالاب ةميقلا ىلإ لقتني

 ذإ :ش ( عاطقنالا درجمب تبثي ال ) :م يلصألا بجاولا نم :ش ( لقنلا نأ :-هللا همحر -ةفينح يبألو)

 م عاطقنالا درجمب لقنلا توبث مدع لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م لصألا نع زجعلا رابتعاب لعفلا

 ‹ هسنج نم هلثم يف هقح نأل :ش ( كلذ هل هسنج دجوي نأ ىلإ) :م هنم بوصغملا يأ :ش ( ربص ول )

 . لوبقلا ىلع ربجي ال ةميقلاب بصاغلا ىتأ ول ىتح
 اغنإو) :م ةميقلاب يضاقلا ىضق اذإ امكو « ىلثملا ريغ ىف امك ربجي اهيلإ لقتنا ناك ولو

 اهنأل :ش ( ءاضقلاو ةموصخلا موي هتميق ربتعيف يضاقلا ءاضقب ) :م ةميقلا ىلإ لثملا يأ :ش ( لقتني

 راص قحتسملا همصاخ اذإف قحتسملا قح يف دبعلا ةلزنمب هنآ رورغملا دلو يفامك لقنلا نامز

 ‹ ةموصخلا موي ةميقلا ىلإ نيعلا نع ًالقتنم قحلا ربتعاف « ةيرحلا ىف هقح رابتعاب هل ًاعنام رورغملا

 . اذهاذکف

 نأل يآ :ش ( هنأل ):م بصغلا موي ةميقلا بجت ثيح :ش (هل لشمال ام فالخب ) م

 دجو امك ) :مبصغلا وهو نامضلا ببسب يأ :ش ( ببسلا لصاب ةميقلاب بلاطم) :م بصاخلا

 . ببسلا لصأ دوجو دنع يأ :ش ( كلذ دنع هتميق ربتعيف

 هنمیق هیلعف ):م هل لثم ال امو : (هرصتخم)» يف يرودقلا لاق يآ :ش ( هل لثم ال امو : لاق ) :م
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 اعفد اهدحو ةيلاملا ىف ىعاريف « سنجلا ىف قحلا ةاعارم رذعت امل هنأل ؛ ةتوافتملا تايددعلا هانعم

 . توافتلا ةلقل هلثم بجي ىتح « ليكم اك وهف براقتلا يددعلا امأ « ناكمإلا ردقب ررضلل

 ىلإ مويةفاضإب هبصغ موي زوجيو « ١١١( ةيآلا : ةدئاملا ةروس) 4 مهقدص نيقداصلا عفني موي#
 :م هل لثم ال يرودقلا لوق ىنعم يأ :ش (هانعم ) :م مهفاف « هلوعفم وأ هلعاف ىلإ فاضملا ردصملا

 . باودلاو بايثلاو لجرفسلاو نامرلاو خيطبلاك :ش ( ةتوافتلا تايددعلا )

 ام نال يئزجلاب يلكلا ربتعي هنأل ةيادهلا بحاص نم بيجع ريسفت اذه يزارتألا لاقو

 يف يذلا ينزولاو « نامرلاو خيطبلاك توافتملا يددعلاو تايعرزلاو تاناويحلا لمتشي هل لثم ال

 . هنم غوصملا وهو ةرضم هضيعبت

 ال يذلا ءيشلا يأ ءهل لم ال امو يرودقلا لوق ىنعم نأل « ديج ريسفت اذه : تلق

 تايددعلا لثم كلذو ‹ ىلاعت هللا وه ةقيقحلا ىلع هل لثم ال يذلا نأل « هسنج نم هلثمب نمضي

 . انركذاذك « باودلاو بايثلاو ةتوافتملا

 يفو . كلام لاق هبو ‹ ليكملاك وهف سولفلاو ضيبلاو زوجلاك براقحملا يددعلا امأو

 يف ركذ نكلو « كلذ سنج نم ةروصب هلثم نمضي ةبراقتملا تايددعلا يف كلام لاقو :«يفاكلا»

 ؛هوحنو زوجلاو ضيبلاك ًابلاغ ةفصلا يف هتلمج داعبأ يوتست يددعلا اذكو « ةيكلاملل «رهاوجلا»
 . انلوقك ةتوافتملا تايددعلا يف هلوق نأ ىلع لدي اذهو

 ةتوافتملا تايددعلا ىف «طوسبملا» ىفو . ًاضيأ ةميقلا بجي ةتوافتملا تايددعلا ىفرفز لاقو

 لئلا بجي ةنيدملا لهآ لاقو . ءاهقفلا رثكأو ةثالغلا تلاق هبو « ةميقلا بت باودلاو بايثلاك

 . ةميقلا ذخأي وأ دجوي ىتح ربصي هلثم دجوي مل اذإ اولاق نكل « رهاظلا باحصأ لاق هبو

 ًاعفد ) :م ةميقلا يهو :ش ( اهدحو ةيلاملا يف ىعاريف سنجلا يف قحلا ةاعارم رذعت امل هنأل )م

 لصألا وه ىنعملاو «ءيشلا كلذ ىنعم ءيشلا ةم يق نأل كلذو :ش ( ناكمإلا ردقب ررضلل

 ‹ىنعملا رذعتو ررضلل ًاعفد ىنعملا ربتعا اهيف توافتلل ةروصلا رابتعا رذعت اذإو « ةعبات ةروصلاو

 بجي هنيع در نكي ملاذإ مهضعب لاقو . هنايب رم دقو لثملا انه بجاولا : ةنيدملا لهأ لاقو

 . « يفاكلا » حرش يف اذك ء نيريس نبا بهذم وهو ةفصو اتاذ هريظن

 م كلذ وحنو ضيبلاو زوجل اك ةيلاملا يف هداحآ براقتي ام وهو :ش ( براقتملا يددعلا امآ ) :م

 . ةثالثلا انباحصأ بهذم اذه « ةيلاملا ىف :ش ( توافتلا ةلقل . هلثم بجي ىتح ليكم اك وهف )

 عرف اذهو «ابرلا اهيف يرجي اذهلو « ةيواستم لاثمأب تسيل اهنأل ةميقلا بجت رفز دنعو
 . عويبلا يف رم دقو اهيف ملسلا زاوج ىلع
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 هانعم ‹ ةبوصغملا نيعلا در بصاغلا ىلعو : لاق . هل لثم ال هنأل ةميقلا ريعشلاب طولخملا ربلا يفو

 ةالصلا هيلع لاقو .( درت ىتح تذخأ ام ديلا ىلع : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل امئاق ماد ام

 « هيلع هدريلف هذخأ نإف  ًاداج الو ًابعال هيخأ عاتم ذخأي نأ دحأل لحي ال» : مالسلاو

 يذلا وهو «لثب سيل ام تانوزوملا يف نأل ؛ نوزوملاو لقي ملو ليكلا ىلع رصتقا اإ ليق

 كلذك وهام ليكملا يف نأل « حضاوب سيلو تشطلاو مقمقلا نم غوصملاك ررض هضيعبت يف
 ال هنأل + ةميقلا ريعشلاب طولخملا ربلا يفو ) :م . ةميقلا هيفف هل لثم ال هنإف « ريعشلاب طولخللا ربلاك
 . ررضلل ًاعفد ةميقلا ىلإ راصيف ةلثامملا رابتعا رذعتل :ش ( هل لثم

 ًامئاق بوصغملا ماد ام يأ :ش ( ًامئاق ماد ام هانعم « ةبوصغملا نيعلا در بصاغلا ىلعو : لاق ) :م

 ام ديلا ىلع :٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م هيف فالخال اذهو < ةدوجوم هنيع تماد ام ينعي

 نع ةريره يبأ نب ديس نع ةعبرألا نتسلا باحصأ هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( «درت ىتح تذخأ

 يسن مث “« يدؤت ىتح تذخأ ام ديلا ىلع»: لب هللا لوسر لاق : لاق ةرمس نع نسحلا نع ةداتق
 . هيلع نامض ال كنيمأ وه : لاقف نسحلا

 ةيراعلا يف ينالاو « عويبلا يف يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ نسح ثيدح : يذمرتلا لاق

 يف يناربطلاو هدنسم يف دمحأ هاورو . نسحلا ةصق هثيدح يف سيلو ماكحألا يف ةجام نباو

 هبقعتو . يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو عيبلا يف «كردتسملا» يف مكاحلاو «همجعما -

 ظفاحلا لاقو . يذمرتلا طرش ىلعوه لب لاقامك سيلو لاقف مامإلا يف نيدلا يقت خيشلا

 يبآ نبا هاورو . ةرمس نم نسحلا عامس تبثي هنأ ىلع لدي نسح هيف يذمرتلا لوق: يرذنملا

 ةدايزب وهو : هباتک يف ناطقلا نبا لاق .اهلام هيدؤت ىتح هيف لاقو عويبلا يف «هفنصم» يفةبيش

 . ةمئاق تناك ام نيعلا درل بجو م ءاهلا

 هاجرخي مل اغإو « لصتم نشح هدانسإ تاهبشلا ثيداحأ ىلع همالك يف رهاط نبا لاقو

 هللاو ‹ ةقيقعلا ثيدخ الإ - هللا همحر- ةرمس نم عمسي مل نسحلا نأ ركذ امل حيحصلا يف

 ( .ملعأ
 هذخا نإف ءًاداج الو ًابعال هيخأ عام ذخاي نأ دحأل لحب ال : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ) :م

 : - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم نانثا هاور ثيدحلا اذه :ش ( "«هيلع هدريلف

 . هجیرخت مدقت : فیعض (۱)

 نع بٽذ يبآ نبا قيرط نم (۲۲۹۳) يذمرتلاو )٥۰۰۳( -حازم نم ءيشلا ذخأي نم باب- دواد وبآ هاور (۲)

 نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو . اًعوفرم بئاسلا نب ديزي هدج نع هيب نع ديزي نب بئاسلا نب هللا دبع
 . حیحص هدانسإو (1۳۷ /۳) مکاحلا هاورو « (۲۲۱ )٤/ دمحأ هاورو «بیرغ
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 ىلع يلصألا بجىملا وهو هيلإ درلاب اهتداعإ بجيف هيلع اهنوف دقو دوصقم قح ديلا نألو
 بجوملا : ليقو . ةيلاملاو نيعلا در يف لامكلا ذإ ءرصاق هنأل افلخ صلخم ةميقلا درو ءاولاقام

 ‹ صلخم نيعلا درو ةميقلا يلصألا

 يذمرتلاو «؟حازملا باب يف بدألا »باتك يف دواد وبأ هثيدح جرخأ بئاسلا وبأ : امهدحأ

 يبأ نب ديزي هدج نع هيبأ نع ديزي نب بئاسلا نب هللا دبع نع بئذ يب نبا نع نيغلا لو يف

 مكدحأ ذخا اذإو ءًابعال الو ًاداج هيخأ عاتم مكدحأ نذخاي ال :٠ للك هللا لوسر لاق : لاق بئاسلا

 ذ يبأ نبا ثيدح نم الإ هفرعن ال بیرغ نسح ثیدح : يذمرتلا لاق « هيلع اهدريلف هيخأ اصع

 نبا بئاسلاو ب ضبقو « مالغ وهو . ايي يبنلا نم عمس ةبحص هل ديزي نب بئاسلاو « بئ

 مهديناسم يف يسلايطلا دوادوبأو هيوهار نب قاحسإو ةبيش يبأ نباو دمحأ هاورو

 عقوو .هنع تكسو لئاضفلا يف (كردتسملا» يف مكاحلاو («بدألا يف درفملا »هباتك يف يراخبلاو

 . فطعلا فرح نودب ًاداج ابعال هتياور يف

 ةقرسلا بهذم يف ةيغال وهف هيخأ ىلع ظيغلا لاخدإ ديريوةقرس ديريال ًابعال هلوق ىنعمو
 يف يباطخلا لاقو . هظيغيل كلذ يف دجي نأ ديري وهو «بعللا دصاق هيلع ىذألا لاخدإ يف راج

 «هدری الو هسبحي مث بعللاو لزهلا ليبس ىلع هذخأي نأوه ًاداج ابعال هلوق نتسلا» حرش

 . ًاداج كلذ نوكيف

 (طوسبملا» يفو عاطقنالاو فرصتلا ىلإ لصوتت اهنأل :ش ( دوصقم قح ديلا نألو ) م

 . دوصقم قح ديلا نأ ملعف « ديلا ةيوقتل الإ سيل ربدملا يف نامضلاو

 فرصتلا یوس هقح يف هئارشب مكح ال هنإف « ةراجتلا يف دبعلا نذإ زاوج ليلدب : ليقو

 ديلا نأ ملعف ‹«فرصتلا يف ىلوملا نع ةباينلا ةبئاش كانه سيل هنإف « اتويدم ناك اذإ اميس ال ديلاب

 . ديلا بحاص ىلإ يأ :ش ( هيلإ درلاب اهتداعإ بجيف هيلع اهتوف دقو ) :م دوصقم قح

 ةميقلا درو ) :م خياشملا يأ :ش ( اولاق ام ىلع يلصألا بجوملا ) :م نيعلا در يأ :ش (وهو ) :م

 - امسا ًاردصم - نوکي نآ زوجیو ‹ صالخلل عضوم يأ ديلا بحاص ىلإ يأ :ش ( صلخم

 :م نيعلا نع اًملخ ةميقلا نوك لاح يأ :ش ( اًفلخ ) :م هنم بوصغملا دي نع بصاغلا صالخ يآ

 در يف لامكلا نأ دارأ :ش (ةيلالاو نيعلا در يف لامكلا ذإ « رصاق ) :م ةميقلا در نأل يأ :ش (هنأل )

 ..ىنعملاو ةروصلا

 . لوألا لوقلا سكع لوقلا اذهو :ش ( صلخم نيعلا درو ةميقلا يلصألا بجوملا : ليقو ) :م
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 ميقلا توافتل هبصغ يذلا ناكملا يف درلا بجاولاو : لاق . ماكحألا ضعب يف كلذ رهظيو

 موقت وأءاهرهظأل ةيقاب تناكول اهنآ ملعي ىتح مكاحلا هسبح اهكاله ىعدا نإف . نكامألا توافتب
 فالخ اضراع ًارمآ يعدي وهف « ضراعب كالهلأو نيعلا در بجاولا نأل« اهلدبب هيلع ىضق مث ةنيب

 ‹ هلوق لبقي الف ‹ رهاظلا

 نأ بصاغلل ناك هنعاًصلخم نيعلا درو ةميقلا ناك ول يلصألا بجوملا نأل ؛ حص لوألاو

 . ةلاصأ بجو نيدلا لعج وهو بوصغملا اذه ةميق ذخ :لوقي

 الإ ضري مل كلاملا نأل ؛ لطابلاب ريغلا لام لكأ هنأل ؛ باتكلا هيضتقي ام فالح اذهو

 (مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكات الو :  ىلاعت هللا لاق «هقح نيعب

 . (۲۹ ةيآالا: ءاسنلا)

 ضعب يف ) :م اًصلخم نيعلا درو هتميق يلضألا بجو ملا نوك يأ :ش ( كلذ رهظيو ) :م

 كله ول ىتح أرہيو حصي نيعلا مايق لاح نامضلا نعو « بصاغخلا اهأربأ اذإ اهنم :ش ( ماكحألا

 نأل ءاربإلا حص امل ةلاحلا هذه يف ةميقلا بوجو نكي مل ولو « هيلع نامض ال هدي يف كلذ دعب

 ملعف ‹ بوصخملاب ةلافكلا حصتو نيعلاب حصت ال ةلافكلا نع اهنمو «حصي ال نيعلا نع ءاربإلا

 بصغ دقو « هكلم يف باصن هل ناك اذإ بصاغلا نأ اهنمو « ةميقلا وهو يلصألا بجوملا نأ

 . هيلع بوصغملا بوجو ةلباقب باصنلاب ضقتنا اذإ ةاكزلا هيلع بجت الف ايش

 ‹«كلذك ةميقلاو لاحلا يف دوجولا ةهبش هلف دجوي نأ ةيضرعب وه ءاربإلا ةلأسم نع باوجلاو

 اهسفنب ةنومضملا نايعألاب ةلافكلا نأ ةلافكلا ةلأسم نعو . هجولا كلذ نم اًحيحص ءاربإلا ناكف

 لاق لجر : «هتيافك» يف يقهيبلا ةمئألا سمش لاق ام ىلإ ىرت الأ « اهنم بوصخغملاو « ةحيحص

 وأ تام نإف . دبعلل نماض وهف يعدت يذلا دبعلا نماض ان : لاقف دبع نالف ينبصغ رحآل

 . ءاربإلا ةلأسم يف هانركذ ام ةاكزلا ةلأسم نعو « هتميقل نماض وهف رخآ هقحتسا

 يذلا ناكملا يف ) :م اهكلام ىلإ بوصغملا نيعلل ةميقلاو لثملا در يأ :ش ( درلا بجاولاو ) :م

 :ش ( نكامألا توافت ميقلا توافتل ) :م هيف بوصخغملل بصغ يذلا ناكملا يف يأ :ش ( هبصغ

 ىعدا نإف ) :م ةدئاف رثكأو نسحأ ناكل فنصملا هركذ ولو « نكامألا توافتب لثملا توافت اذكو

 تناك ول اهنآ ملعي ىتح مكاحلا هسبح ) :م ةبوصغملا نيعلا كاله بصاغلا ىعدا نإف يأ :ش ( اهكاله

 ( اهلدبب هيلع ىضق مث ) :م مكاحلا يأر ىلإ ضوفم كلذ رادقمو :ش ( ةنيب موقت وأ « اهرهظأل ةيقاب
 نيعلا كاله يأ :ش ( ضراعب كالهلاو نيعلا در بجاولا نأل ) :م ةميقلاو لثملا لمشي لدبلا :ش
 م اًضراع ارم يعدي بصاخلا يأ :ش ( ًضراعآرمأ يعدي وهف ) :م ضراع رمأب نوكي ةبوصخلا
 . (هلوق لبقي الف) :ماهؤاقتب رهاظلا نأل :ش ( رهاظلا فالخ)
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 قس كااهلا ماع اذا هيعدي ام ملعي نآ ىلإ سيحيف « عاتم نمث هيلعو سالفإلا ىع دا اذإ امک

 هتقيقحب بصغلا نأل < لوحيو لقني اميف بصغلاو : لاق . ةميقلا وهو هلدب در همزلیف هدر هنع

 اراقع بصغ اذإو « لقنلاب ديلا ةلازإ نأل « هريغ نود هيف ققحتي

 سبحي هنإف اهبصغ دق هنأ ةنيب هنم بوصغلملا ماقأف اهبيغف ةيراج بصغ « طوسبملا» يفو:ش

 نأل كلذب بصاغلا رارقإ ىلع اودهش دوهشلا نأ ةلأسملا ليوأت : شمعألا ركب وبأ لاقو

 ةلاهج عم لبقي ال بصغلا لعف ىلع ةداهشلا امأ . ةنياعملاب تباثلاك ةنيبلاب هرارقإ نم تباثلا

 ‹ ةداهشلاو ىوعدلا يف ةراشإلا نم دب الف لوهجملاب ءاضقلا نم يضاقلا نكمتي ال ذإ بوصغللا

 ولو . سبحيف هرارقإب هتوبثك ةنيبلاب هبصغ تبثيف ةرورضلا لجأل ةحيحص ةوعدلا نأ حصألاو
 ضوفم مولتلا رادقمو « ةثالث وأ نيموي يضاقلا مزلت اهيلع ردقأ الو اهتعب وأ تتام بصاغلا لاق

 . مولتي ال ةميقلاب ءاضقلاب كلاملا يضر ولو . يضاقلا يآر ىلإ

 ةلأسملا يف ليق مولت ريغ نم هيلع يضقاذإ هنأ ريسلا يف دمحم ركذ (ةريخذلا» يفو

 يف ركذ امو « زاج مولت ريغ نم ىضق ول هانعمب زاوحلا باوج ريسلا يف ركذ نكل ليقو .ناتياور

 . لضفأ مولتلا نأ لصألا

 ال امهدحأ: ناهجو لدبلا موزل يف هنيمي ۽ عم بصاغلل لوقل - هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 . دمحأو كلام لاق هب و سبحلا دعب اذهو « حصألا وهو مزلي يناثلاو « كلاملا هقدصي ىتح همزلي

 :ش ( هيعدي ام ملعي نأ ىلإ سبحسيف عاتم نمث هيلعو سالفإلا ) :م لجر :ش ( یعدا اذإ امک ) : م

 اذإف) :م كالهلا نم هيعدي ام ملعي نأ ىلإ سبحي كالهلا ىعدا اذإ بصاخلا اذكو « سالفإللا نم

 وهو هلدب در همزليف ) :م هنيع بوصخملا در بصاغلا نع طقس يأ :ش ( هدر هنع طقس كالهلا ملع

 . لبق فرع امك لاثمألا تاوذ نم بوصغملا ناك نإ هلثم در وأ :ش ( ةميقلا

 لوحیو لقني امیف ققحتي بصغلاو يرودقلا يأ :ش ( لوحيو لقني اميف بصغلاو لاق ) :م

 . هيلع فطع لوحیو هلوقو « هربخ لقنی امیف هلوقو « أدتبم بصغلاو هلوقف

 ؟ًاعم امهركذ ةدئاف امف دحاو ليوحتلاو لقنلا : تلق نإف

 لقاو نا ابا لیوحش يف اک رخ ناکم يف تابا ناکم نم لقنلا وه ليوح ا: تاق

 ٠ لقني اميف يأ :ش ( هيف ققحتي هتقيقحب بصغلا نأل ) :م . رخآ ناكم يف تابلإلا نودب لمعتسي

 لقنب الإ ققحعت ةت ال كلاملا دي ةلازإ نأل يأ :ش ( لقنلاب دبلا ةلازإ نأل هريغ نود ) :م لوحيو

 ش يف :ش (ًاراقع بصغ اذإو ) :م ققحتي ال ةلازإللا نودب بصغلاو ‹ راقعلا يف لقن الو بوصخلملا
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 - دمحم لاقو . - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو « هنمضي مل هدي يف كلهف

 ققحتل ؛ يعفاشلا لاق هبو ‹ لوألا -هللا همحر - فسوي يبأ لوق وهو هنمضي :- هللا همحر

 ةلاح يف دحاو لحم ىلع نيديلا عامتجا ةلاحتسال كلاما دي لاوز هترورض نمو «ديلا تابثإ

 نافصولا ققحتف « ةدحاو

 . ضرألاو رادلاك لصأ هل لام لك ليقو « ةعيضلا راقعلا «برغملا»

 كلهف) :م راقعالو راد هلام مهلوق هنمو « لخنلاو عايضلاو ضرألاو راقعلا «بابعلا »يفو

 وأ ةيوامس ةفآب تمدهف اراد بصغ وأ ءاملا تحت تبثيف ضرألا ىلع ليسلا بلغ نأب :ش ( هدي يف

 دنع ) :م نامضلا مدع يأ :ش ( اذهو ) :م راقعلا يأ :ش ( هنمضي مل ) :م ءانبلاب بهذف ليس ءاج

 . (-هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ

 :ش ( يعفاشلا لاق هبو« لوألا فسوي يبأ لوق وهو هنمضي : -هللا همحر - دمحم لاقو ) :م

 التل ةروصو هانركذ ام فالحل ةر وصو « فالتإلا يف ال بصغلا يف فالح دمحأر كلامو

 هئانب وأ هسرفب صقن وأ اهيف ةراجحلا ىقلأ وأ ضرألا بارت طشك وأ اهقزع وأ ناطيحلا مدهي نأب

 . فالخ الب هنمضی هنإف

 يبأو ةفينح يبأ بهذم ىلع راقعلاو رودلا بصغ ىف انخياشم تارابع تفلتخا دقو

 لام هيلإو «نامضلا بجوي هجو ىلع ال نكلو « بصغلا اهيف ققحتي مهضعب لاقف « فسوي

 - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع هنمضي مل هدي يف كلهف اًراقع بصغ اذإو هلوق يف يرودقلا

 لام هيلإو ًالصأ ققحتي ال مهضعب لاقو . نامضلا ىفنو بصغلا تبثأ هنأل - هللا امهمحر

 ليلعت اذهو « كلذ ريغو ةعتمألا عضوو ىنكسلاب :ش (دبلا تابثإ ققحتل) :م خياشملا رثكأ

 . كلاما دي ةلازإ نودب ديلا تابثإب بصغلا ققحتي ي يعفاشلا دنع نأل هدحو - هللا همحر- -دمحمل

 ةلاحتسال كلاما دي لاوز ) :م ةلطبملا ديلا تابثإ ةرورض نمو يأ :ش ( هترورض نمو ) :م

 «نامضلل ةبجوم امهادحإ نأل « بصاخلا ديو كلاملا دي نيعنامتملا هب دارأ :ش ( نيديلا عامتجا

 نيع يف نيكيرشلاك زوجي هنإف نيتقفاوملا نيديلا عامتجا فالخب « ةبجومب تسيل ىرخألاو
 يفو « ةقيقح رجأتسملا دي يف اهنإف لجر نم هراد رجأ اذإ امع هب زرتحا «دحاو سنج نم ةدحاو

 اذإ امع هب زرتحا :ش ( ةدحاو ةلاح يف دحاو لحم ىلع) :م ناتفلتخم نادي امهنكل اًمكح رخآلادي .

 ةرد تعقوف ناسنإ دي ىلع برض نأب ًابصغ نوكي ال اذه نإف« نيتلاح يف وأ نيلحم ىلع ناك

 تابثإلا مدعنا نإو نامضلا بجي هرهظ ىلع ناك ريط راطف هرهظ ىلع برضو رجحلا یف هدي نم

 دي ةلازإ امهو :ش ( نافصولا ققحتف ققحتف ) :م نامضلل ًاببس حصي مل هتلازإ نع ت ابثإلاو درجت ولو

 :. بصاغلا دي تابثإو كلالا 4
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 ديلا تابثإ بصغلا نأ : امهلو . ةعيدولا دوحجو لوقنملاك راصف « هانيب ام ىلع بصغلا وهو
 هجارخإب الإ لوزت ال كلاملا دي نأل؛ راقعلا يف روصتي ال اذهو «نيعلا يف لعفب كلاملا دي ةلازإب

 لعف لقنلا لوقنملا يفو « يشاوملا نع كلاما دعب اذإ امكراصف « راقعلا يف ال هيف لعف وهو اهنع
 ظفحلا كرتب كانه نامضلا يف تملس ولو « ةعونم دوحجلا ةلاسمو « بصغلا وهو هيف

 هلوق يف امك ققحتيف هلوق هيلع لد بصغلا وه نيفصولا ققحت يأ :ش ( بصغلا وهو ) :م

 ( هانيبام ىلع ) :م ىوقتلل برقأ لدعلا يأ(۸ ةيآلا : ةدئاملا) 4 ىوقتلل برقأ وه اولدعا# ىلاعت

 بصغك راقعلا بصغ راص يأ :ش ( لوقنلاك راصف ) :م هدي ليزي هجو ىلع هدنع ينعي :ش

 دي يف ةعيدو ناك اذإ هنإف ‹ راقعلا يف :ش ( ةعيدولا دوحجو ) :م نيعضولا قيقحت يف لوقنملا
 . قافتالاب ًانماض ناک هدحجف صخش

 ةبوصغملا نيعلا يف بصاغلا نم لصاح لعفب يأ « ةفينح يبألو يآ :ش (امهلو ) :م

 ةلازإلا تدرجت اذإ اذهلو :ش ( نيعلا يف لعفب كلاملا دي ةلازإ ببسب ديلا تابثإ بصغلا نأ ) :م هريرقت

 مل ةلازإلا نمضتي مل امل نكل ديلا تابثإ اهنإف ‹ ةعيدولا يف امك نامضلل اًببس حلصي تابثإلا نع

 الإ لوزت ال كلاملا دي نأل ء راقعلا يف روصتي ال ) :م عومجملا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م ًاببس حلصي

 .رادلاو ةخيصلا ليوأتب ريمضلا ثينأتو « راقعلا نع كلاملا جارخإب يآ :ش ( اهنع هجارخاب

 ديلا ةلازإ تفتناف :ش ( راقعلا يف ال ) :م كلاملا يف لعف جارخإلا يأ :ش ( هيف لعف وه و ) :م

 ال كلذ نإف ‹ تفلت ىتح :ش ( يشاوملا نع كلاملا دعب اذإ امك راصف ) :م هتزج ءافتناب يفتني لكلاو

 لقنلا لوقنملا يفو) :م داعبإلا نم دعبأ خسنلا ضعب يفو « نيعلا ديدشتب دعبو اهل ًابصغ نوكي
 هيف نأل بصغلا وه كلاما نم لقنلا يآ :ش ( بصفلا وهو ) :م لوقنملا يف يآ :ش ( هيف لعف

 . لحما يف ىنعملا كلاملا دي تيوفت وهو بصغلا ىنعم ققحتي

 ال ىنعي « راقعلا ةعيدولا دوحج يأ :ش ( ةعونم ) :م مولعملا نيدلل :ش ( دوحجلا ةلاسمو ) :م

 عدوأ اذإو : فالخلا ةقيرط يف ملاعلا نيدلا ءالع مامإلا ركذو نمضي ةعيدولا دحج اذإ هنأ ملسن

 . نمضي ال ةفينح يبأ دنع دحجف ًاراقع ناسنإ دنع

 بصغلا» باتك يف يفطانلا لاقو . حصألا يف امهدنع نمضي ال هنأ ؛طوسبملا» يف ركذو

 نع ةعيدولا لقن نإ نيهجو ىلع هنإ :لوقي يناجرجلا هللا دبع وبأ انخيش ناك « سانجألا نم
 ال تکله ىتح اهعضوم نع اهلقني مل نإو نمض تكلهو هدوحج لاح هيف ناك يذلا عضوللا

 ظفحلا كرتب كانه نامضلا يف ) :م ةعيدولا دوحجب نامضلا بوجو :ش ( تملس ولو ) :م
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 كلذل كرات دوحجلابو مزتلملا

 دعب عنملاب نمضتي اإ (طوسبملا» يفو . مزتلملا ظفحلل يآ :ش ( كلذل كرات دوجح ابو مزتلملا

 ةقيقح بصغ دوحجلا نآ ملس ولو ليق . بلطلا دعب عنملا لصحي دوحجل ابو دوحجل اب ال بلطلا
 قح يف ريزنخلاو رمخلا بصخك نامضلل بجوم بصغب سيل هنكلو « انباحصأ ضعب لاق امك

 هلوق دنع بصغلا يف هتنيبو هلوقب ملسلا باب لبق فنصملا دعو يذلا وه عضوملااذهو « ملسملا

 وهو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع مئابلا نمضي مل هئانب يف يرتشملا اهلخدأف لجرل اراد عاب نمو

 . ًارخآ فسوي يبآ لوق

 ٠ نيضرا عبس نع ةمايقلا موي هب هللا هقوط ضرألا نم ًاربش بصغ نم» : لب هلوق : تلق نإف
 ‹ قلطي مل اهيف ًاققحتم بصخلا نكي مل ولف راقعلاو رودلا يف بصخلا مسا قالطإ يف حيرص

 . زاجملا ىلع ليلد مقي ملام هتقيقح ىلع مالكلاو

 . ةمايقلا موي قيوطتلا ضرألا بصغ ءازج لعج يك هنأل « كلذ ىلع لدي ال ثيدحلا : تلق

 . سمأ هيلإ ةجاحلاو ءايندلا ماكحأ يف نامضلا نأل ؛ هنيبل ابجاو نامضلا ناك ولو

 ظفل قالطإو سايقلاب زوجي ال اذو ٠ اخسن ناك هيلع داز نمف « هئازج عيمج روكذملاو
 ىلع عيبلا ظفل قلطأ ةي هنآ امك « نامضلل بجوملا بصخلا قيقحت ىلع لدي ال هيلع بصغلا

 مكحلا نيحيحصلا يف ءاج هنآ ىلع مكحل بجوملا عيبلا ىلع كلذ لدي الو ارح عاب نم هلوقب رجلا

 نيضرأ عبس نم ةمايقلا موي هب هللا هقوطي هنإف « ًاملظ ضرألا نم ًاربش ذخأ نم لاقف ذخأ ظفلب

 . نامضلل ًابجوم اًبصغ ال اًملظ ذخألا بصخلا نم دارملا نأ ملعف

 دييقتلاو «هقالطإب كلذ ىلع لدي « درت ىتح تذخأ ام ديلا ىلع » : يب هلوق :تلق نإف

 . هفالخ لوقنملاب

 ذوخًأملا ريصي نأ ذخألا دح نأل ؛ راقعلا يف روصتي ال ةقيقح ذخألا نأل ؛ زاجم اذه :تلق

 . هتقيقح ىلع ذخألاب لمعيل ةرورض لوقنملا ىلإ اًفرصنم ناكف هيف لوعفم هنأل ؛ هديل اعبت

 لعف ريغ نم تكلهو ةبادلا بكر ول امك « بصغلا يف طرشب تسيل ديلا ةلازإ : تلق نإ

 نأ لبق ةعتمألا تكلهف ةعتمألا نم اهيف اب لجرل آراد بهو ول امكو « عامجإلاب اهنمضي هنإف
 يف ةلأسملاو «فالخ الب هل بوهوملا نمضي نأ قحتسمللف رادلا تقحتسا مث « هل بوهوملا اهلقني

 . طرشب تسيل كلاملا دي نم هتعفنم الإ لزت ملو تادايزلا

 . هجیرخت مدقت دقو : هيلع قفتم (۱)
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 امك « هب نمضي راقعلاو فالتإ هنأل ‹ اعيمج مهلوق يف هنمض هانكس وأ هلعفب هنم صقن امو : لاق

 بصغ ولف «هلمعو هانكسب رادلا تمدهنا اذإ هلاق اميف لخديو نيعلا يف لعف هنأل ؛ هبارت لقن اذإ

 ىلع وهف رادلا بحاصل ةنيب الو عئابلا بصغ ركني يرتشملاو كلذب رقأو « اهملسو اهعابو اراد
 . حيحصلا وه بصغلا يف فالتخالا

 نودب هنمضي هنأ ىلع ًافقاو هنأل ‹ دمحم لصأ ىلع ميقتسم ريغ باوجلا كلذ ليق : تلق

 ةتوفم تناك ةعتمألا يف بهاولا ديو هل بوهوملا ىلإ هدي لقن بهاولا نأ هيف باوحلا لب « لعفلا

 اذهلو « بصخلاب ال فالتإلا رابتعاب بكارلا ةلأسم ىف نامضلاو اهتفصب تلقتناف « كلاملا ديل

 . ملعأ هللاو « نمضي هتحت فلت وأ بکر ول

 امو يرودقلا لاق يأ :ش ( اعيمج مهلوق يف هنمض هانكس وأ هلعفب هنم صقن امو لاقو ) :م

 يبأو ةفينح يبأ لوق يف هنمض هانكسب مدهنا وأ ًائيش مده نأب هلعفب راقعلا نم بصاغلا صقن
 لوق ىلع امأو « رهاظف يعفاشلاو دمحم لوق ىلع امأ - هللا مهمحر- يعفاشلاو دمحمو فسوي

 يف لعف هنأل هبارت لقن اذإ امك هب نمضي راقعلاو ‹ فالتإ هنأل ) :م كلذكف فسوي يبأو ةفينح يبآ

 اميف لخديو ) :م . بصخلاب نمضي الو فالتإلاب نمضي نآ زوجيف ًافالتإ نوكيف :ش ( نيعلا
 رادلا مدهنا اذإ ) :م هرخآ ىلإ هلعفب هنم هصقن نمو هلوق نم يرودقلا هلاق يذلا يأ :ش (هلاق

 ريغب مدهنا ول هنأل « هلمعو هانكسب هلوقب ديقو « ةراصقلاو ةدادحلا لمحي نأب :ش ( هلمعو هانكسب

 . فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع نمضي ال ةيوامس ةفآب هلعفو هانكس

 ؟ ضرألا ناصقن فرعي فيك : تلق نإف

 كلذ لبق عابت مكب ليقو . دعب رجأتست مكبو عرزت نأ لبق رجأتست مكب رظني ليق : تلق

 . ناصقنلا نم كلذ نيب ام مرغيف هدعب عابت مكو

 هركذ كلذلف يرودقلا ةلأسم ىلع اًعيرفت اذه ركذ :ش ( اهملسو اهعابو اراد بصغ ولف ) :م

 ۾ هلوق ىنعم وهو « بصغلاب فرتعا مثاهعاب اذإ هانعمو ‹ لصألا لئاسم نم يهو « ءافلاب
 ىلع :ش (رادلا بحاصل ةنيبالو عئابلا بصغ ركني يرتشملاو ) :م بصغلاب يأ :ش ( كلذب رقأو)
 راد ذخأ هنكيي هنأل « قافتالاب عئابلا ىلع نامض ال ةنيب هل ناك اذإ هنأل ؛ هب ديق « هكلم اهنأ

 يبآ دنعف راقعلا بصغ يف يأ :ش ( بصغلا يف ) :م روهشملا :ش ( فالتخالا ىلع وهف ) :م ةنيبلاب

 وه) :م يعفاشلاو رفزو دمحم ًافالخ هيلع نامض ال - هللاامهمحر- فسوي ىبأو ةفينح

 ميلستلاو عيبلاب نامضلا انه لكلا ىلع بجي هنأ مهضعب لاقامع هب زرتحا :ش (حيحصلا

 اهملستو اهعابف لجر راد بصغ لجر «هيفاك» يف ديهشلا مكاحلا لاق ام ىلإ ىرت الآ « قافتالاب
 . اهلاح نع اهريغي مل هنأل بصاغلا ىلع نامضال لاق. ةنيب رادلا برل سيلو «كلذب رقأ مث
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 . لضفلاب قدصتيو هلام سأر ذخأيف ضعبلا فلتأ هنأل ناصقنلا مرغي ةعارزلاب صقتنا نإو : لاق

 - فسوي وبأ لاقو «- هللا امهمحر - دمحمو ةفينح ىبأ دنعاذهو : - هنع هللا ىضر - لاق

 . نيبناجلا نم هجولا ركذنسو لضفلاب قدصتي ال : - هللا همحر

 فسوي وبأ عجرو « دمحم لوق وهو «كلذ نسحتسا « اهتميق ًانماض هارأ انأ : فسوي وبأ لاقو

 . هيلع نامض ال هنأ ةفينح يبأ لوق ىلإ اذه نع

 قافتالاب هيلع دوهشملل اهتميق انمض اعجر مث اهب هل ىضقو ناسنإإلا رادب دهش اذإ : ليق نإف

 . امهدنع هعئاب ىلع نامضالو «ميلستلاو عيبلاب عئابلا فالتإك امهفالتإو

 لوق نوكي نأ ًريدقت ىلعو - هللا همحر- دمحم لوق ىلع ةداهشلا ةلأسم نأب : بيجأو

 ةنيبلاب ماقأ ول ىتح امهتداهشب لصح ةداهشلا ةلأسم يف فالتإلا نأ نيتلأسملا نيب قرفلاف عيمجل ا

 لصحي مل فالتإلاف انتلأسم امأو . فالتإلاب نمضي راقعلاو هتنيب لبقي ال هسفنل كلملا ىلع

 هكلم اهنأ ىلع ةنيبلا ماقآ ول هنأ ىرتالأ «هتنيب هكلم تابثإ نع كلاملا زجعي لب ميلستلاو عيبلاب

 . ًانماض ئابلا نوي ال اذهلف « اهب هل یضق

 صقتنا اذإو «« ريغصلا عماجلا» يف لاق يأ :ش ( ناصقنلا مرغي ةعارزلاب صقتنا نإو : لاق ) :م

 «فالحخ هيف ملعيالو ناصقنلا نمض ةعارزلاب بوصخملا ناكملاو بوصغملا راقعلا ينعي « ةعارزلاب

 نوعرزي مهنأ ةيرقلا كلت لهأ فرع ناك نإ : يدعسلا لاقو . بيرق نع ناصقنلا ريسفت رم دقو

 ضرألا ةصحب هبلاطي نأ ضرألا برل دقعو نذإ ريغ نم ةعرازملا هجو ىلع هنذإ ريغب ريغلا ضرأ
 . هب

 ( ضعبلا فلتأ هنأل ) :م ضرألا ناصقن هيلعو عرازلل عرزلا ةروصلا هذه يف ثيللا وبأ ركذو

 قدصتيو هلام سأر ذخأيف ) :م فالح الب فالتإلاب نمضي راقعلاو ضرألا ضعب يأ :ش

 نم مرغام ردق يأ «مرغامو قفنأ امو رذبلاوهو « هلام سأر بصاغلا ذحخآي يأ :ش (لضفلاب

 راركأ ةعبرآ تجرح الشم ةروص ثيبخ بسك دافتسم هنأل « داز اب قدصتيو ضرألا ناصقن

 هلام سأر نع جراخلا لضفلاف رك ناصقنلا ةميق ردقو ‹« ةنؤم هتقحلو رك هرذبو ةعارزلا اهتصقنو

 . هب قدصتیف رک

 بوجو يآ :ش ( - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو : - هنع هللا يضر -لاق ) :م

 يهنملا نأل :ش ( لضفلاب قدصتي ال :- هللا همحر -فسوي وبأ لاقو ) :م امهدنع لضفلاب قدصتلا

 نمو هلوق دنع يأ :ش ( نيبناجلا نم هجولا ركذنسو ) :م نمض دق وهو « نمضي ملام حبر هنع

 . هصقنف هلغتساف دبع بصغ
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 اذإو :رصتخملا خسن رثكأ يفو ‹ هنمض هلعف ريغب وأ هلعفب بصاغلا دي يف يلقنلا كله اذإو : لاق

 هنامض يف لخد نيعلا نأل اذهو ‹ لقني اميف بصغلا نأ قبس امل دارملا وه لوقنملاو بصغلا كله

 «ببسلا كلذب ررقتي وأ ةميقلا در بجت هدر نع زجعلا دنعو « ببسلا وه ذإ « قباسلا بصغلاب

 يف هئازجآ عيمج لخد هنأل ‹ ناصقنلا نمض هدي يف صقن نإو بصغلا موي هتسميق ربتعت اذهلو

 ‹ هتمیق در بجی هنیع در رذعت امف بصغلاب هنامض

 ( هنمض هلعف ريغب وأ هلعفب بصاغلا دي يف ) :م لقني يذلا يأ :ش ( يلقنلا كله اذإو : لاق ) :م

 اذإو ) :م يرودقلا يآ :ش ( رصتخلملا خسن رثكأ يفو ) :م رم ام ىلع لقني اميف بصغلا نأل :ش

 نوكي يأ :ش ( لقني اميف بصغلا نأ قبس امل دارملا وه لوقنملا و) :م بوصغملا يأ :ش ( بصغلا كله

 ىنعم ىلع بصغلا درجمل هيلع نومضم بوصغملاو لوقنملا ريغ يف روصتي ال هنأل « لقني اميف
 ناك اذإف « ًايلثم نكي مل نإ هتمیقو « ًاکلاه ناک نإ يلثلا يف هلثمو ًامئاق ناك نإ هدر بجي هنآ

 ‹ هلعف ريخب وأ هلعفب هكاله نوكي نأ نيب توافتي ملف كالهلاب نامضلا ررقت بصخلاب نامضلا

 . بصغلا موي هتميق هيلع بجو اذهلو

 ( وه ذإ ‹ قباسلا بصغلاب هنامض يف لخد نيعلا نأل ) :م نامضلا بوجو يأ :ش ( اذهو ) :م

 ( هدر نع زجعلا دنعو ) :م ًافنآ هانررق ام ىلع نامضلا ببس يأ :ش ( ببسلا ) :م بصخغلا يأ :ش

 يف يلصألا بجوملا نإ لاق نم لوق ىلعاذه :ش ( ةميقلا در بجت ) :م هنيع بوصغملا در يأ :ش

 لوق ىلع اذه ببسلا كلذب ةميقلا ررقتو يأ :ش ( بسلا كلذب ررقتي وأ ) :م . نيعلا در بصغلا

 نماذه لبق ركذ ام ىلع ًاهيبنت ديدرتلاب همالك ركذ اغإو « ةميقلا وه يلصألا بجوملا لاق نم
 م ببسلا وه قباسلا بصغلا نوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م يلصألا بجوملا يف خياشملا فالتحا

 . ةميقلا وه يلصألا بجوملا نأ ملعف :ش ( بصغلا موي هتميق ربتعت)

 .مزلي هدي ىف صقن امدعب بوصخملا در اذإ يأ :ش ( ناصقنلا نمض هدي يف صقن نإو ) :م
 بصاغلا دنع تراص ةباش وأ تروعاف ةيراج تناك نأب هدي يف ناصقنلا ناك ءا وس « ناصقنلا

 دنع كلذ يسن ًافرتحم ًادبع ناک ناب هدي يف نکی مل وأ ءاهیدث رسکناو نييدثلا ةدهان وأ ةزوجع

 ناك اذإ اذه ‹ فالخ هيف ملعي الو ناصقنلا نمضي هلك اذه يفف نآرقلا يسن ًائراق وأ بصاخلا

 نيمضت عم كرتلاو ناصقنلا نيمضتو ذخألا نيب كلاملا ريختي ًاريثك ناك اذإ امأ . ًاريسي ناصقنلا

 ناك ءاوس « ناصقنلا ةميق عم نيعلا ذخأ كلاملل ةثالثلا دنعو ؛طوسبملا» يف اذك « هتميق عيمج

 عيمج لخد نأشلا نأل يأ :ش ( بصغلاب هنامض يف هئازجا عیمج لخد هنأل ) :م ًاریسی وأ ًاشحاف

 . بصغلا ببسب بصاغلا نامض يف بوصغللا ءازجأ

 در رذعتو بوصغلا ءازجأ نم ءزج فلت اذإ يأ :ش ( هتمیق در بجی هنیع در رذعت امف ) :م
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 ‹ ءزجلا توف نود تابغرلا روتف نع ةرابع هنأل ؛ بصغلا ناكم يف هر اذإ رعسلا عجارت فالخب

 ىلع دقعلاب ال لعفلاب نمضت فاصوألاو. ضبقف بصفلا ام « دقع نامض هنأل« عيبلا فالخبو

 نيمضت هنكمي ال تايوبرلا يف امأ . يوسبرلا ريغ هدارمو :- هنع هللا يضر - لاق . فرعام

 . ابرلا ىلإ يدؤي هنأل لصألا دادرتسا عم ناصقنلا

 ةميق يفو اهدرف بصاغلا دنع ةعيبملا تدلو نأ لثمب هناصقن ربج اذإ امأو . هتميق در بجي هنيع

 . - هللا همحر- رفزل اًفالخ اندنع ًاًئيش بصاغلا نمضيالف ةدالولا ناصقنب ءافو دلولا

 رعسلا عجارتب هتميق نم صقنام بصاغلا نمضي ال يأ :ش ( رعسلا عجارت فالخب ) :م

 كلاملا ريخي هيف نكي مل اذإ هنأل هب ديق :ش ( بصغلا ناكم يف در اذإ ) :م ءاملعلا نيب فالخ الب

 لبق نم لخد ناصقنلا نأل هدرتسيف « ناكملا كلذ ىلإ باهذلا ىلإ راظتنالاو ةميقلا ذخأ نيب

 ( هنأل ) :م رظتني نأ هلو ةميقلاب هبلاطيو ررضلا مزلي نأ هل ناكف . ناكملا اذه يلإ هلقنب بصاغلا

 تابغرلا روتف نأل :ش ( ءزجلا توف نود تابغرلا روتف نع ةرابع ) :م رعسلا عجارت نأل يأ :ش

 . ماكحألا رييغت كلذ بجوي الف « دابعلا بولق يف هللا هثدحأ ءيش

 ةميق نم ءيش صقن اذإ ينعي« رعسلا عجارت فالخب هلوق ىلع :ش ( عيبملا فالخبو ) :م

 ىتح « هناصقنل ًائيش عئابلا نمضي ال يرتشملا هضبقي نأ لبق هنم فصو تاوفب مئابلا دي يف عيبا

 ول امك « ناصقنلا شحف نإو « فصولا ناصقن ببسب يرتشملا نع نمشلا نم ءيش طقسي ال

 نيب ًاريخم يرتشملا ناك نيسمخ يواست تراصف مئابلا دي يف تروعاف ًالثم ةئامب ةيراج ىرتشا
 (دقع نامض هنأل ):م طرش امك ةئاملا مات ميلست هيلع بجو معيبلا راتخا ولف « هخسفو عيبلا ءاضمإ

 . دقعلاب نمضت ال فاصوألاو « دقع نامض عيبملا نامض نأل يأ :ش

 تناكف « اهتافصو اهئازجأ عيمجب تاذلا ىلع لعف هنأل :ش ( ضبقف بصغلا امآ ) :م

 ‹ دقعلاب نمضيال يأ :ش ( دقعلاب ال لعفلاب نمضت فاصوألاو ) :م هلوق ىنعم وهو « ةنومضم
 تابثإ بصغلا نإ هلوق دنع :ش ( فرع ام ىلع) :م فاصوألا ىلع ال نايعألا ىلع دري دقعلا نأل

 . نيعلا يف لعفب كلاما دي ةلازإب ديلا

 دارمو - هللا همحر- فنصملا لاق يآ :ش ( يوبرلا ريغ هدارمو : - هنع هللا يضر - لاق ) :م

 يأ :ش ( تايوبرلا يف امأ ) :م يوبرلا لالا ريغ ناصقنلا نمض هدي يف صقن نإو هلوقب يرودقلا

 هنكمي ال ) :م ًالضافتم اهسنجب اهعيب زوجيال يتلا تايوبرلا لاومألاو تايوبرلا لاومألا يف امأ

 لاومألا نم بوصغملا ناك اذإ هنأل :ش ( ابرلا ىلإ يدؤي هنأل لصألا دادرتسا عم ناصقنلا نيمضت

 . ابرلا نع ارارتحا نيعلا ذخأ اذإ ناصقنلا نيمضت هل زوجي ال ةيوبرلا
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 - لاق ‹ ةلغلاب قدصتيو « انيب ال ناصقنلا هيلعف ةلغلا هتصقنف هلغتساف دبع بصغ نمو: لاق

 رجأ اذإ فالخلا اذه ىلعو « ةلغلاب قدصتي ال هدنعو « اًضيأ امهدنع اذهو : - هنع هللا ىضر

 راعتسملا ريعتسملا

 نآ لثم ًالضافتم هسنجب هعیب زوجیال ام ناک نإو :( هرصتخم » يف يخركلا لاق دقو

 ريناند وأ مهرد وأ ةضف ءانإ بصغي وأ بوبحلا نم كلذ ريغ وأ ءام هيف بصو ةطنح بصغي

 بحاص نإف . ةضارق ريصتف ريناندلا وأ ةلع ريصتف مهاردلا رسكي وأ هدي نم ءانإلا مشهتيف

 ‹ بهذلا نم هتميق لثم هنمضو هكرت ءاش نإو « ريغ هل ءىش ال كلذ ذخأ ءاش نإ رايخلاب كلذ

 نم هتميقذخأ ءاش نإو « هنيعب هذخأ ءاش نإ رايخلاب وهف بهذ نم ءانإلا ناك اذإ كلذكو

 بلق كلهتسا ؛طوسبملايفو . صاصرلاو ةبشلاو ساحنلاو رفصلا همزلي كلذكو ءةضفلا

 هنمضي هنأ امهحصأ ناهجو هيف هباحصألو . هتميق نمضي : -هللا همحر - ىعفاشلا لاقو

 يف ال دوقعلا يف يرجي ابرلا نأل « يلبنحلا لاق هبو «ةعنصلا ةلباق ةدايزلا نوكتو هسنجب
 . لاق هبو « هسنج رغب هصقن نمضي هجو يفو . تامارغلا

 عماجلا» يف نيدلا ماسح ديهشلا ردصلا ظفل اذه :ش ( هلغتساف ادبع بصغ نمو : لاق ) :م

 هلعج ةراجإلا يف لمعلا يآ :ش ( ةلغلا هتصقنف ) :م ةرجألا ذخأو هرجأ هلغتسا ىنعمو « ١ ريغصلا

 هنأل : هلوق دنع يأ :ش ( انيب ام ناصقنلا هيلعف ) :م ةلغلا صقن ركذي مل :طوسبملا» يفو . الوزهم

 ىلإ ةراشإ نوكي نآ زوجيو « اًتايب نوكي نأ زوجيو « بصغلاب نامضلا يف هئازجأ عيمج لحد
 . بصاغلل ةلغلاو ضعبلا فلتأ هنأل : هلوق

 برل ةكولمملا عفانملل ضوع رجألا نأل - هللا مهمحر - كلامو « دمحأو « يعفاشلا لاقو

 دقاعلار دقعلاب الإ موقنت ال عفانملا نأل دقعلاب ةرجألا بوجو : انلق . بصاغلا اهكليب ملف دبعلا

 هيلإ راشأ ءاهب قدصتي نكل «ىلوأ وه ناكف الام دقعلاب هعفانم لعج يذلا وهف بصاغلا وه

 . ثيبخ بسكب تلصح اهنأل :ش (ةلغلاب قدصتيو ) :م : هلوقب

 ( اضيأ امهدنع ) :م ةلغلاب قدصتلا فنصملا لاق يأ :ش ( اذهو : -هنع هللا يضر - لاق ) :م

 ال ) :م فسوي يبأ دنعو يأ :ش ( هدنعو ) :م - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ :ش

 ركذاذكه ءامهلوق لثمرخآلا هلوقو . لوألا هلوقاذهو « هل بيطي هنأل :ش ( ةلغلاب قدصتي

 . - هللا همحر - ثيللا وبأ هيقفلا

 ذخآو :ش (راعتسملا ريعتسملا رجآاذإ ) :م روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالحل ا اذه ىلعو ) :م

 عدوملا رجأ ولو« فالخلا ىلع اذكو « - هللا همحر - فسوي يبأل اًنالخ هدنع هل بيطي ال هترجأ
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 كلملا كلذكو «رهاظف نامضلا امأ « هكلمو هنامض يف لصح هنأ : -هللا همحر - فسوي يبأل

 هنأ : امهلو « اندنع بصغلا تقو ىلإ ادننسم نامضلا ءادأب كلمت تانومضملا نأل ؛ نومضملا يف

 لصحي عرفلا ذإ « قدصتلا هليبسف هلاح اذه امو ريغلا كلم يف فرصتلا وهو ثيبخ ببسب لصح

 بصاغلا دي يف دبعلا كله ولف . ثبخل ا هب مدعني الف صقان دنتسملا كلملاو لصألا فصو ىلع

 حابي هيلإ ىدأ ول اذهلو ‹ كلاملا لجأل ثبخلا نأل ‹ نامضلا ءادأيف ةلغلاب نيعتسي نأ هل هنمض ىتح

 هعاب اذإ ام فالخب « هيلإ ءادألاب ثبخلا لوزيف « لوانتلا هل

 كلملا اذكو ءرهاظف نامضلا ام هكلمو ‹ هنامض يف لصح هنأ : - هللا همحر - فسوي يبأل ) :م ةعيدولا

 نوك لاح يأ :ش (اندنع بصغلا تقو ىلإ ادنتسم نامضلا ءادأب كلمت تانومضملا نأل ؛ نومضم ا يف

 عيبملا هبسكك هل بيطيف « نامضلا تقو نم كلت اكلام نوكيف نامضلا تقو ىلإ ادنسم كلمتلا

 « ةلغلا نأ يأ :ش (هنأ ) :م - هللا امهمحر - دمحمو « ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 مكحلاو :ش ( ريغلا كلم يف فرصتلا وهو ثيبخ ببسب لصح ) :م بسكلا رابتعاب ريمضلا ريكذتو
 ام :ش (هلاح اذه امو ) :م بسلا كلذ مكحب اهيف ثبخلا توبث نم دبالف هببس ىلإ اًفاضم تبثي

 عرفلا ذإ قدصتلا هليبسف ) :م ريغلا كلم يف فرصتلا وهو : هلوق ىلإ ةراشإ اذو « يذلا ىنعمب

 م ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب يتأي ام ىلع ةيلصملا ةاشلا ثيدح هلصأ :ش ( لصألا فصو ىلع لصحي

 ‹«صقان نامضلا ىلإ دنتسملا كلما : هلوقب باجأف :ش ( ثيبخلا هب مدعني الف صقان دنتسملا كلملاو)

 هب مدعنی الف بئاغلا نود مئاقلا قح يف رهظي اذهلو « هجو نود هجو نم هيف اتباث هنوک يف ينعي
 . ٹثبخلا

 :ش (هنمض ىتح ) :م هريغ لعفب وأ هلعفب ناك ءاوس :ش ( بصاغلا دي يف دبعلا كله ولف ) :م

 ( نامضلا ءادأ يف ةلغلاب نيعتسي نأ ) :م بصاخلا يأ :ش (هلو ) :م دبعلا بصاغلا نمض ىتح يأ

 يأ :ش ( اذهلو ٠ كلاملا لجأل ثبخلا نأل ) :م هلوقب هيلإ راشأ « كلملا قح ثبخلاو هكلم ام نأل :ش

 م ةلغلا بصاغلا يأ :ش ( ىدأ ول ) :م هل اكلم اهنوكل نكي ملو كلاملا قح ثبخلا نوك لجألو

 ىلإ يأ :ش (هيلإ ءادألاب ثبخلا لوزيف لوانتلا هل حابي ):م دبعلا ءادآ عم كلاما ىلإ يأ :ش ( هيلإ)

 . هيلإ فرصلاب لوزيف كلاملا قحل ناك ثبخلا نل ؛ كلاما

 - هللا همحر - مالسإلا خيش لاق « ناتياور هيف اًينغ ناک نِإو « ًاريقف ناکاذإاذه : لق

 ناك نإو كلاملا ىلإ فرصلا زوجي هنأ حيحصلاو : «يفاكلا حرش» يف يباجيبسألا نيدلا ءالع

 .انلق ال كالهلا نع اًتضوع ًاًنغ

 اذإ ينعي « بصاغلا دي يف دبعلا كله نإف : هلوقب قلعتي اذه :ش ( هعاب اذإ ام فالخب ) :م
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 نأل ؛ هيلإ نمثلا ءادأ يف ةلغلاب نيعتسي نأ هل سيل همرغو قحتسا مث ‹ يرتشملا دي يف كلهف
 ةجاح ىلإ هفرصي نأ هلف هيلإ جاتحم هنأل هريغ دجي ال ناك اذإ الإ يرتشملا قحل ناك ام ثبخل ا

 هيلع ءيش الف ؟ريقف ناک نإو « لامعتسالا تقو اًينغ ناك نإ هلثمب قدصتي ًالام باصأ ولف « هسفن

 ةيراج نيفلألاب ىرتشا مث « نيفلأب اهعابف ةيراج اهب ىرتشاف افلا بصغ نمو : لاق . انركذ امل
 وإ بصاغلا نأ : هلصأو . امهدنع اذهو « حبرلا عيمجب قدصتي هنإف مهرد فالآ ةثالثب اهعابف

 ‹امهدنع حبرلا هل بيطي ال حبرو ةعيدولا وأ بوصغملا يف فرصت اذإ عدوملا

 يف دبعلا كلهف يأ :ش ( يرتسشملا دي يف كلهف ) :م لالغتسالا دعب بوصغملا دبعلا بصاغخلا عاب

 ‹ دبعلا يرتشملا مرغ يأ :ش ( همرغو ) :م قحتسم هل رهظ نأب دبعلا يآ :ش ( قحتسا مث ) :م هدي

 دبعلا ةلغب نيعتسي نأ عئابلل سيل يأ :ش ( هيلإ نمثلا ءادأ يف ةلغلاب نيعتسي نأ هل سيل ) :م هتميق يأ

 ‹ هيلإ فرصلاب لوزي ىتح :ش ( يرتسشملا قحل ناك ام ثبخلا نأل ) :م يرتشملا ىلإ نمشلا ءادأ يف

 . هيلإ ةلغلا لوصوب لوزيف كلاملا حل هيف ثبخل ا نأل ؛ لوألا فالخب

 وأ بسكلا ليوأتب ةلغلا ريغ يأ :ش ( هريغ دجي ال ) :م بصاغلا يأ :ش ( ناك اذإ الإ ) :م

 يأ :ش (هلف ) :م سبحلا نع هسفن صیلختو هتمذ غیرفتل :ش ( هيلإ جاتحم هنأل ) :م لاملا وأ رجألا

 م ثبخ هيف ناك نإو هكلماهنأل ؛ كلذب ىلوأ وهو :ش ( هسفن ةجاح ىلإ هفرصب نأ) :م جاتحمللو

 نإ هلثمب قدصتي ) :م نامضلا نع ةلخلا فرص نأ دعب « الام باصأ ول ينعي :ش ( الام باصأ ولف )

 . نمثلا كالهتسا تقو يأ :ش ( لامعتسالا تقو اًينغ ناك

 نأ هيلع سيل ينعي :ش ( هيلع ءيش الف ) :م نمشلا كلهتسا موي :ش ( گریقف ناک نِإو ) :م

 . يزارتألا لاق اذك «هيلإ جاتحم هنأل : هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انركذ ام ) :م كلذ نم ءيشب قدصتي

 . قدصتلا هليبسف هلاح اذه امو : هلوق ىلإ ةراشإ اذه : يكاكلا لاقو

 هنإف « ةراج إلا تحص هسفن دبعلا رجأ اذإ امأ دبعلا بصاغلا رجأ اذإ اذه : «ةريخذلا» يفو

 هفلتأو دبعلا نم بصاغلا هذخأ ولو «دحأل فالخ الب دبعلا عم كلاملا اهذخأي ةرجألا دبعلا ذخأي

 ةثالثلا تلاق هبو « نامضلا هيلع بجي : الاقو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هيلع نامض ال

 هبشأف « بصاغلا قح يف هل ةمصعال هنكلو ؛ كلاما لام هنأ معن هلو ريغلا لام فلتأ هنأل

 . عطقلا دعب ةقرسلا باصن

 اهعابف ةيراج اهب ىرتشاف ) :م : «ريغصلا عماجلا» يف لاق يأ :ش ( افلا بصغ نمو : لاق ) :م

 (امهدنع اذهو « حبرلا عيمجب قدصتي هنإف « مهرد فالآ ةثالثب اهعابف ةيراج نيفلألاب ىرتشا مث نيفلأب
 هبو ‹ ثيبخ كلم هنأل - هللا امهمحر - دمحمو ‹ ةفينح يب دنع حبرلا عيمجب قدصتلا يأ :ش

 لاقو « - هللا مهمحر- كلام باحصأ ضعبو « ةياور يف دمحأو « ديدجملا يف يعفاشلا لاق
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 ال هنأل ؛ رهظأ ةعيدولا يف امهباوجو . لئالدلا ترم دقو -هللا همحر- فسوي يبأل اًقالخ

 اذه مث ‹ هكلم يف فرصتلا نكي ملف نامضلا ببس مادعنال ؛ فرصتلا لبق ام ىلإ كلملا دنتسي

 ىلإ ةراشإ اهب ىرتشا : باتكلا يف هلوقف نينمثلاك نيعتي ال اميف امأ ‹ ةراشإلاب نيعتي اميف رهاظ
 دقن وأ اهريغ نم دقنو اهيلإ راشأ اذإ امأ . نمشلا اهنم دقنو اهب ىرتشا اذإ بحي امنإ قدصتلا نأ

 ؛ -هللا همحر-يخركلا لاق اذكهو ‹ هل بيطب اهنم دقنو اًتالطإ قلطأ وأ اهريغ ىلإ راشأو اهنم

 . ثبخلا ققحتل دقنلاب دكأتي نأ دب ال نييعتلا ديفت ال تناك اذإ ةراشإلا نآل

 . هكلم يرتشملاو ‹ كلاملل حبرلا :-هللا همحر - دمحأو « مدقلا يف - هللا همحر - يعفاشلا

 ‹ فالحلا نم انركذام ىلع حبرلا يف مكحلاف ةبراضم رخآ ىلإ رحلا نم كلملا عفد ولو

 ىلع الو هلام يف لمعلاب هل نذآي مل هنأل ؛دمحأ دنع ءيش لماعلا رجأ نم كلاملل سيلو

 .دسافلا دقعلاك بصاغلا ىلع هلمع رجأ مزل لمع نإو بصغلاب اًلاع براضملا ناك نإ بصاغلا

 وأ بوصغملا يف فرصت اذإ عدوملا وأ بصاغلا نأ ) :م فالخلا لصأ يأ :ش ( هلصأو ) :م

 : ةلأسم يف يأ :ش ( لئالدلا ترم دقو ‹ فسوي يبأل اًالخ امهدنع حبرلا هل بيطي ال حبرو ةعيدولا

 - هللا امهمحر- دمحمو « ةفينح يبأ باوج يأ :ش ( امهباوجو ) :م هلغتساف ادبع بصغ نمو

 فرصتلا نكي ملف نامضلا ببس مادعنال فرصتلا لبق ام ىلإ كلما دنتسي ال هنأل ؛ رهظأ ةعيدولا يف ) :م

 . اًيبخ حبرلا نوكيف :ش ( هکلم يف

 نأل ؛ ضورعلاك :ش ( ةراشإلاب نيعتي اميف رهاظ ) :م حبرلا بيط مدع يأ :ش ( اذه مث) :م

 كلب عيبملا يف ديلاو « ةبقرلا ديفتسيف عيبلا لطبي ضبقلا لبق كله ول ىتح اهب قلعتي دقعلا

 ( باتكلا يف هلوقف ) :م ريناندلاو مهاردلا يأ :ش ( نينمشلاك نيعتي ال اميف امأ ) :م هب قدصتيف ثيبخ

 ىرتشا اذإ بجي امنإ قدصتلا نأ ىلإ ةراشإ اهب ىرتشا ) :م ريغصلا عماجلا» يف دمحم هلوق يأ :ش

 . اهب دارأ هنأ ىلع لدي ةرابعلا هذه رهاظ نأل : مالسإلا رخف لاق :ش ( نمثلا اهنم دقنو ءاهب

 اهنم دقنو اًقالطإ قلطأ وأ اهريغ ىلإ راشأو اهنم دقن وأ « اهريغ نم دقنو ءاهيلإ راشأ اذإ امأ ) :م

 يف ركذو « بيطي يقابلا يفو « بيطي ال اهنم دحاو يفف « هجوأ ةعبرأ هذهو :ش ( هل بيطي
 ىرتشا مث ًالوأ مهاردلا كلت عئابلا ىلإ عفد هنأ وهو « اًضيأ هيف بيطي ال رخآ اهجو : «طوسبملا»
 باوجلا يف ليصفتلا اذه نأ دارأ :ش ( - هللا همحر - يخركلا لاق اذكهو ) :م مهاردلا كلتب هنم

 كلذ دنعف اهمدعو اهدوجو يوتسي :ش ( نييعتلا ديفت ال تناك اذإ ةراشإلا نأل ) :م يخركلا لوق وه

 يف هركذ « يخركلا لوق ىلع ىوتفلاو :ش ( ثبخلا ققحتل ) :م اهنم :ش ( دقنلاب دكأتي نأ دبال ) :م

 . سانلا نع جرحلل اعفد مارحلا ةرثكل «ةريخذلا»و « ةمتتلا»
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 وهو « لاح لكب نامضلا دعب اذكو « نمضي نأ لبق هل بيطي ال : -هللا مهمحر - انخياشم لاقو

 نيفلأ يواست ةيراج فلألاب ىرتشا نإو : لاق . ةبراضملاو نيعماجلا يف باوجلا قالطإل راتخللا

 داحتا دنع نيبتي امنإ حبرلا نأل ؛ اًعيمج مهلوق اذهو «ءيشب قدصتي مل هلكأف اًماعط وأ « اهبهوف

 . سنجل ا

 ( لاح لكب نامضلا دعب اذكو ‹ نمضي نأ لبق هل بيطي ال : - هللا مهمحر - انخياشم لاقو ) :م

 عماحجملا» يف يأ :ش ( نيعماجلا يف باوجلا قالطإل راتخملا وهو ) :م اهلك هوجولا يف يأ :ش

 ثيح « «طوسبملا» باتك نم ةبراضملا يفو يأ :ش ( ةبراضملاو ) :م «ريغصلا عماجلا»و ««ريبكلا
 . اًقلطم حبرلا عيمجب قدصتي : لاق

 ىرتشا نإو : «ريغصلا عماجلا» يف لاق يآ :ش ( ةيراج فلألاب ىرتشا نإو : لاق ) :م

 ناك وآ يأ :ش ( اًماعط وأ «اهبهوف نيفلا يواست ) :م ةيراج مارحلاو ةبوصخملا فلألاب بصاخلا

 نأل ؛ اًعیمج مهلوق اذهو ) :م بصغ ام لثم هيلع دری لب :ش ( ءيشب قدصحي مل هلکأف ) :م اماعط

 رهظي الف رصي ملو مهارد هيلع داز امو « لصألا ريصي نأب :ش ( سنجلا داحتا دنع نيبتي امنإ حبرلا
 . حبرلا

 يف نأل ؛ حابيال هنآ حيحصلا ؟ لكألاو ءطولا هل حابي له : ؛رسيلا يبأ عماج» يفو

 ةئيسن ءايشألا نورتشي ىوقت ليلق مهيف نيذلا ةملظلا ضعب ىنعملا اذهلو « ثبحخ عون ببسلا
 . نامثألا نوضقي مث « مهجئاوح ىلإ اهنوفرصيو

 ال اًماعط هب ىرتشاف ارك وأ « اًبوث بصغ : « ةعامس يبأ رداون»و « «يبوبحملا عماج» يفو

 هعسو اًماعط اهب ىرتشاف مهارد بصغ ولو . ركلا لثم وأ بوثلا ةميق يدؤي ىتح لكأي نأ هعسي
 ىرتشا ولو . مهاردلا تقحتسا اذإام فالخب « عيبلا ضقتني قحتسا اذإ بوشلا نأل ؛ هلكأ

 لح ركلاب وأ بوفلاب جوزت ولامأ . اهؤطو هل لحي ال ةيراج نيبوصخملا ركلاو « بوشلاب
 . حاكنلا ضقتني ال رهملا قاقحتساب نأل ؛اهؤطو
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 بصاغلا لعفب ريغتي اميف لصف
 كلم لاز اهعفانم مظعأو اهمسا لاز ىتح بصاغلا لعفب ةبوصغملا نيعلا تريغنت اذإو : لاق

 نمك اهلدب يدؤي ىتح اهب عافتنالا هل لحي الو ‹ اهنمضو بصاغلا اهكلمو اهنع هنم بوصغملا

 » اهنحطف ةطنح وأ اهخبط وأ اهاوشو اهحبذو ةاش بصغ

 (بصاغلا لعفب ريغتي اميف لصف) :م

 ‹ ضراع هنأل ؛ كلاما كلم هب لوزي ام ركذب هبقعأ < همکحو ‹ بصغلا ةقيقح ركذ امل :ش

 . لصفلا هقحو

 لعفب ) :م : - هللا همحر - يرودقلا لاق يأ :ش ( ةبوصغملا نيعلا تريغت اذإو : لاق ) :م

 هسفنب الخ وأ « اًبيبز بثعلا راص اذإ امك « هلعف نودب ريغت اذإ امع اًرارتحا هب ديق :ش (بصاغلا

 ولو . هنمضو ‹ هکرت ءاش نإو ‹ هذخأ ءاش نإ رايخلاب كلاملاف ‹ ارت بطرلاو ۰ تبل بيلحلاو

 . هكلم هلعجي اًبيبز بنعلا راص

 ثيح ءاهحبذڏذو ةاش بصغ نع هب زرتحا :ش ( اهمسا لاز یتح ) :م ؟يباتعلا ىواتف» يف اذك

 ( اهعفانم مظعأو ) :م ةيح ةاش « ةحوبذم ةاش : لاقي اهمسا لزي مل هنأل ؛ اهكلام كلم لزي مل

 اهلعجك ةطنحلا نيعب ةقلعتملا دصاقملا نإف ء اهنحطو اهبصغ اذإ ةطنحلا لوانتيل اذه ركذو :ش

 . نحطلاب لوزي اهريغو « ارذبو «اًشنو ًاکشكو ةسيره

 اًقيقد ىمست تراص تنحط اذإ اهنإف « هلوانت اهمسا لاز : هلوق نأل ؛ ديكأت هنأ رهاظلاو

 :ش ( اهنع هنم بوصغملا كلم لاز ) :م هرخآ ىلإ ةاش بصغ نمك : هلوقب كلذ لثمو « ةطنح ال

 هل لحي الف اهنمضو بصاغلا اهكلمو ) :م كلذ هل سيل الشم قيقدلا نيع ذخأي نأ دارأ ول ىتح

 . ةميقلا وأ « لثملا وهو ةبوصغملا نيعلا لدب يأ :ش (اهلدب يدؤي ىتح اهب عاقتنالا

 ديقو « ةبوصخملا نيعلا ريغتل لاثم اذه :ش ( اهخبط وأ ء اهاوشو اهحبذو ةاش بصغ نمك ) :م

 ‹ اهنع كلاملا قح عطقني ال ثيح « خبطي ملو « وشي « اهحبذ اذإ امع ازارتحا خبطلاو « يشلاب

 اهحبذف ةاش بصغ ولو : «هاواتف» ىف ىجلاولولا ركب ىبأ نب قاحسإ نيدلا ريهظ لاق اذهلو

 « محللا وهو دوصقم ىلإ بيرقت حبذلا نأل ؛ اهریغ هل ءيش الو « اهذخآ ءاش نإ رایتاب كلالاف

 اهبرأو ء اهخلس اذإ اذكو « ليدبتلا لجأل بصغلا موي اهتميق هنمض ءاش نإو « اًبصغ دعي الو
 عفانملا ضعب نأل ؛ حصأ اذهو ‹ ناصقنلا هنمضو ةاشلا ذخأ ءاش نإ : دمحم لاقو « اهوشي ملو

 . یھتنا ‹ حبذلاب توفت

 : يخركلا لاقو . اًقيقد تراصف اهنحطف ةطنح بصغ وأ يأ :ش ( اهنحطف ةطنح وأ ) :م
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 . اندنع هلک اذهو « ةينآ هلمعف ًرفص وأ « اًفيس هذختاف ادیدح وأ

 . قيقدلا ىلع ةطنحلا برل ليبس ال : الاق ادمحمو « ةفينح ابأ نإف اهنحطف ةطنح بصغ اذإو

 يتلا ةطنحلا بصاغلا ىلعو « - هللا همحر - ةفينح ىبأ نع دايز نب نسحلا ىوراذكو

 نإ ءامرغلا عيمج نم كلذب قحأ وهو هتطنح لثم ةطنح هل يرتشأو » قيقدلا عيبأ نكل ‹ ةطنحلا

 هجسنف ًالزغ وأ هزہخف اًقيقد بصغ ول كلذلو ‹«هریغ نم هب قحأ وهو هبش هنأل ؛بصاغلا تام

 ىبأ نإ هماعط لثمو « هنطق لثم ىطعيف كلذ هل عابي كلذ لثم وهف هجسنو هلزغف اًتطق وأ

 . كلذ هيلإ عفدي نأ بصاغلا

 لثم ةطنح هنمض ءاش نإ رايخلاب ةطنحلا بر نأ رخآ عضوم يف هنع ةعامس نبا ىورو

 فلاخ : لاق . هنيعب هعاتم نأل نحاطلا ًأربأو قيقدلا كلذ ذخأ ءاش نإو « قيقدلا هيلإ عفدو هتطنح

 وأ بصاغلا هبهو نإ كلذكو ‹ تعضوام ىلع رايخلاب هلعجو اذه يف - هللا همحر- ةفينحوبأ

 هنيعب هيش ذخأي نآ ماعطلا برلو ‹ لطاب هلک كلذ نإف ` هب قدصت وأ هعاب

 ‹ هرصعف ًانوتيز وأ ًامسمس هبصغ ول كلذكو « هخبط وأ هاوشف ًامحل هبصغ ول كلذكو

 مل نإف لاق ًابابهج هلعج وأ «فزخلا ةينآ هنم ذختا وأ ًارجآ هخبط وأ هتلف ًابارت هبصغ ول كلذكو

 . هب عفتني نأب سب الو هیلعءيش الف نمث بارتلل نکی

 قدصتو -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ لوق يف هلثم هيلع نإف هعرزف ًاماعط بصغ نإف

 هبحاص یضری نأ لبق هب عفتني نأب سأبالو « هلضفب قدصتیال فسوی يبأ لوق يفو « هلضفب

 . يخركلا مالك ىهتنا ‹ رجشلا فونص كلذكو : لاق

 بلغفریثک هل رزب يف هلعجف ًاتيز بصغ وأ اجاجد راصف هنضحف اًسضیب بصغ ول كلذكو

 ام ءيش ىلع ءايشألا هذه بحاصل ليبس الف هب غبصف ًارفصع بصغوأ « ًارزب راصف رزبلا هيلع

 . كلذ نم هل َءيش الو ‹ هايإ هبصغ يذلا قح بصاغلا نمضي نکلو « هانرکذ

 وأ « ًافيس هذختاف ًاديدح بصغ وأ يأ :ش ( ةينآ هلمعف ًارفص وأ « اًميس هذختاف اديدح وأ ) :م

 . رسكلاب رفصلاو « ةينآ هلمعف ًارفص بصغ

 . يناوألا هنم لمعي يذلا وهو داصلا رسكب رفصلا : ديبع وبأ لاق

 لاوز ينعي :ش ( اندنع هلك وهو ) :م بهذلا نول يف رفصألا وهو ساحنلا نم عون وه : تلق

 . اندنع هنامضو بصاغلا كلمتو كلاما كلمت
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 -هللا همحر - فسوي يبأ نع ةياور وهو ‹ كلاما قح عطقني ال -هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 - يعفاشلا دنعو « ابرلا ىلإ يدؤي هنأل ‹ هدنع ناصقنلا هنمضي ال قيقدلا ذخأ راتخا اذإ هنأ ريغ

 وهو هنید يف عابب هنکل هنع هکلم لوزی هنآ : -هللا همحر- فسوی يبآ نع . هنمضب :-هللا همحر

 هعبتتو هكلم ىلع ىقبيف قاب نيعلا نأ : -هللا همحر- ىعفاشلل . هتوم دعب ءامرغلا نم هب قحأ

 «هلعفب ربتعم الو « تنحطف ريغلا ةنوحاط يف اهعقلاو ةطنحلا يف حبرلا تبه اذإ امك . ةعنصلا

 ءًالصأ لعفلا مدعنا اذإ امك راصف « فرع ام ىلع كلملل اًببس حلصي الف « روظحم هنأل

 ( -هللا همحر- فسوي يبأ نع ةياور وهو كلاملا قح عطقني ال - هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 ( هدنع ناصقنلا هنمضي ال قيقدلا ذخأ راتخا اذإ هنأ ريغ) :م ًاضيأ - هللا همحر- دمحأ لوق وهو :ش

 ذإ ‹رخآ ءيش عم هقح نيعذحأي هنأل :ش ( ابرلا ىلإ يدؤي هنأل ) :م فسوي يبأ دنع يأ :ش

 ءًادوجوم نكي ملام ثادحإ يفال رخآلا قيرفتو نحطلا لمع نأل ؛ ةطنحلا نيع وه قيقدلا

 يرجيالو امهنيب ىرجي ابرلا نأ ىرت الأ « بوثلا يف عطقلاك نيعلا لدبي ال رخآلا قيرفتو

 . ةسناجملا رابتعاب الإ ابرلا

 نيمضت هلصأ ىلع نأل « ناصقنلا يأ :ش ( هنمضي : - هللا همحر- يعفاشلا دنعو ) :م

 :-هللا همحر - فسوي يبأ نع ) :م ةياور وهو « زئاج ةيوبرلا لاومألا يف نيعلا ذخأ عم ناصقتنلا

 ةطنح هب هل يرتشيف ينعي :ش ( هتوم دعب ءامرغلا نم هب قحأ وهو هنید يف عاب هنکل هنع هکلم لوزی هنأ
 مل ببسب هديو هكلم لاز هنأل «ءامرغلا رئاس نم هب قحأ كلام لاف بصاغلا تام ولف «هتطنح لثم

 . اهانركذ دقو امهلوقك اهدحأ« تاياور ثالث فسوي يبأ نع «حاضيإلا» يفو « هب ضري

 يدؤي هنأل هلوق ىلع فطع اذه :ش ( هکلم ىلع یقبیف قاب نيعلا نأ -هللا همحر - يعفاشلل ) :م

 يف يلصألا بجوملا ال كلا لا كلم ىلع اهءاقب بجوي ةبوصخملا نيعلا ءاقب نأ هريرقتو ءابرلا ىلإ

 ىلع ىقبيف قاب نيعلاو « كلذك ناك ال كلاملا كلم ىلع هؤاقب الولو « همايق دنع نيعلا در بصغلا

 بصاغللو لصألا بحاص كلاملاف لصألل ةعبات اهنأل « ةثداحلا :ش ( ةعنصلا هعبتتو ) :م هكلم

 . عبتلا بحاص ىلع لصألا بحاص حجرتيف ةعفشلا

 نوكي قيقدلا نإف :ش ( تنحطف ريغلا ةنوحاط يف اهتقلأو ةطنحلا ىف حيرلا تبه اذإ امك ) :م

 ‹ دساف ليثمت اذه نإ: لاقيامع باوج اذه :ش ( هلعفب ربتعمالو ) :ماذه كلذك « ةطنحلا كلام

 هنأل ) :م هلعفب ربتعم الو هلوقب باجأ هب دهشتسملا نود بصاغلا لعف عازنلا ةروص يف للحت هنأل

 روظحملا لعفلا نأ لوصألا يف :ش ( فرع ام ىلع كلملل ابيس حلصي الف) :م مارح يأ :ش ( روظحم

 ةروص تراص ذغنیحو :ش ( ًالصأ لعفلا مدعنا اذإ امك راصف ) :م كلملا وهو ةمعنللًاببس حلصي ال
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 قح ريصف ةموقتم ةعنص ثدحأ هنأ : انلو . اهبرأو اهخلسو ةبوصغملا ةاشلا حبذ اذإ امك راصو

 نم مئاق ةعنصلا يف هقحو دصاقملا مظعم تافو « مسالا لدبت هنأ ىرت الآ هجو نم اكلاه كلاما

 ‹ هجو نم تئاف وه يذلا لصألا ىلع حجرتيف « هجو لك

 ءارلا حتفب :ش (اهبرأو اهخلسو ةبوصغملا ةاشلا حبذ اذإ امك راصو ) :م ةلاحم ال هب دهشتسملاك عازنلا

 ببسب سیلو دوجوم هيف بصاخغلا لعف نإف ‹اوضعأوضعاهلعج وأ « بيرأتلا نم ةددشملا

 . ًروظحم هنوکل كلملل

 اهخبطب دادزت ةاشلا ةميق نأل :ش ( ةموقتم ةعنص ثدحأ ) :م بصاغلا يآ :ش ( هنأ : انلو ) :م

 ( هجو نم اًكلاه كلاما قح ريصف) :م اهثادحإو ًاقيقداهلعجب دادزت ةطنحلا ةميق كلذكو « اهيشو

 . ةروصلا تدقف دقو هانعمو هتروصب فرعي امنإ ءيشلا مايق نأل :ش

 نيعلا قبي مل هنأكف < نيعلا لدبت ىلع لدي مسالا لدبتو :ش ( مسالا لدبت هنأ ىرت الأ ) :م

 اهذاختاو يلقلاو ةعارزلا ةطنحلا نيع نم بولطملا نإف :ش ( دصاقملا مظعم تافو ) :م ىلوألا

 . دوصقملااذه لطب نحطلابو « ةسيره

 ام لجو زع هللا نإف « اهب يذغتلا تاموعطملا رئاسو ةطنحلا يف يلصألا دوصقملا : تلق نإف

 نحطلابو «هيلإ ةليسو تناكف اهتمادتسا ةعارزلابو « اهل ةدع نوكتل سفنألا حلاصمل الإ اهقلخ

 ةطنحلا نيبابر الو ‹ قيقدلاو ةطنحلا نيب ابرلا يرجياذهلو ‹دوصقملا وهام تفي مل

 . ةسناجملا نودب ابر الو ‹ ىيقدلاو

 .ًاتثاف دصاقملا مظعم نوكي ال دوصقملا وه ام يقب اذإف

 ملسنالو ‹ هتروصب مئاق ءيشلا ىنعم نأل « ىنعملا توفيف ةروصلا تاوف يف كش ال :تلق

 ةسيره اهذاختاو « يلقلا دعب لب « ةطنحلا نيع لكأ اوداتعا ام ءالقعلا ذإ « لكألا وه دوصقملا نأ

 : طايتحالا ىلع هانبمو < ةروصلا ثيح نم ةسناجملا ةهبشب ابرلا نايرجو

 ‹ هکلم ىلع یقہیف قاب نیعلا هلوق نع باوج اذه :ش ( هجو لک نم مئاق ةعنصلا يف هقحو ) :م

 ةدوجوم اهنأ يأ 0 هجو لك نم ةفصلا يف مئاق هقح نأل < هرابتعاب ىلوأ بصاغلا قح نأ هريرقت

 ذخأ راتحخا اذإ هنم بوصغملا نأ ليلدب « نيعلا بحاص ىلإ اهثودح فاضي الف هجو لك نم

 نم هيف ةعنصلا تداز ام هيطعيو الإ برثلا ذخأيال كلذكو « ناحطلا ةرجأ هيلع بجي قيقدلا

 . هجو نم كلاه هجو نم مئاق عونصملا يف رخآلا قحو « ةطايخلا
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 ؛ ةاشلا فالخب ‹ ةعنصلا ثادحإ هنأ ثيح نم لب «روظحم هنأ ثيح نم كلملل ايس هلعجن الو

 اهريغ هيلع عرفتيو ةروكذملا لوصفلا لمشي هجولا اذهو « خلسلاو حبذلا دعب قاب اهمسا نأل

 . هظفحاف

 نم يقبو هجو نم لاز عطقلاب بيكرتلاو «بيكرتلاب بوث بوشلاو برشثلا يف هقح نأل
 مل ام ةطايخلاب ثدحو عطقلاب لاز ةمئاقلا عفانملا ضعب كلذكو « هكلم بهذل هلك لاز ولف« هجو

 نم كلاه هنأل مسيربإلا عزن زجي مل هتاش وأ هسفن نطب طاخف امسيربإ بصغ نمك اذهو « نكي
 قح حج رتيف كلذك ناكاذإ يأ :ش ( هجو نم تئاف وه يذلا لصألا ىلع حجرتيف) :م « هجو

 لك نماهتاذب ةمئاق ةعانصلا نأل « هجو نم تئاف وه يذلا كلاملا قح وهو لصألا ىلع بصاخلا

 ‹ لاحملا ىلإ حجري هحيجرتو « دوجولا يف ةحجار ةعنصلا تراصف ةكلاه نيعلاو «هجو
 . تاذلل ةعبات اهنأل لاحلا نم قحأ تاذلا يف ناحجرلاف « دوجولا ىلإ انحيجرتو

 هریرقت ‹ روظحم هنأل ‹ هلعفب ربتعمالو هلوق نع باوج اذه :ش ( كلملل ًاببس هلعجن الو ) :م

 هنإ ثيح نم لب «روظحم هنإ ثيح نم ) :م ًاببس هريغو نحطلا نم بصاغلا لعف لعج ال اننأ
 لعج نأب انه اه مرح اغإو « هسفن يف عورشم ةعنصلا ثادحإذإ ءةموقتملا :ش ( ةعنصلا ثادحإ

 . ريغلا سوقب دايطصالاو ريغلا مودقب باطتحالا هبشأف « هل ةلآ ةلزنمب ريخلا لام

 نأ هريرقت « ةبوصغملا ةاشلا حبذ اذإ امك راصو هلوق نع باوج اذه :ش ( ةاشلا فالخب ) :م

 قاب اهمسا نأل ) :م كلذك تسيل ةاشلاو مسالا لدبت هجو ىلع بصاغلا نم لعفلا ثودح ةلعلا

 . ةيح ةاش لاقي امك ءةخولسم ةحوبذم ةاش لاقي ثيح :ش ( خلسلاو حبذلا دعب

 لصح دقف « برأم محل لاقي لب« ةبرأم ةاش لاقي الو بيدأتلا دعب اهيف مالكلا : ليق نإف

 . كلاملا قح عطقني ملو مسالا لدبتو لعفلا

 ةيمحللا بناج حيجرت عم اهيف ةاشلا مسا ىقبأ دقف اهحبذ امل هنأ الإ كلذك هنأب بيجأ

 دوصقملا وهام توفيال كلذ دعب بيرأتلا مث خلسلا مث محللا اهنم دوصقملا مظعم ذإ ءاهيف

 قلعحملا وه ام قبي مل هنأل « دعب خبطلا فالخب «نيعلا ليدبت نوكي الف هققحي لب «حبذلاب

 . اهذخأي نأ اهبحاصل نكي ملف ناك امك محللاب

 مسالا تاوقبو « عاطقنالا مدع ىلع مسالا ءاقبب لالدتسالا هجو يأ :ش ( هجولا اذهو ) :م

 ةاشلا بصغ نم يرودقلا اهركذ يتلا يآ :ش ( ةروكذملا لوصفقلا لمشي ) :م عاطقنالا ىلع

 م ةينآ هلمعو رفصلا بصغو « اًقيس هذاختاو ديدحلا بصغو « اهنحطو ةطنحلا بصغو اهحبذو
 لزغو لزغلا جسنو قيقدلا زبخ لثم اهريغ ةروكذملا لوصفلا ىلع يأ :ش ( اهريغ هيلع عرفتيو )

 ( هظفحاف ) :م هعبات نمو يعفاشلل ًافالخ اندنع كلاملا قح عطقي هنإف « مسمسلا رصعو نطقلا
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 وهو كلذ هل نوکی نا : سایقلاو « اًتاسحتسا اهلدب يدؤي یتح اهب عافتنالا هل لحي الو هلوقو

 - ثيللا وبأ هيقفلا هاور -هللا همحر- ةفينح يبأ نع اذكهو « -هللا امهمحر- رفزو نسحلا لوق

 هجو . زاج هعاب وأ هبهو ول هنأ ىرت الآ ‹ فرصتلل قلطملا كلملا توبث ههجوو . -هللا همحر

 اهومعطأ» :اهبحاص ءاضر ريغب ةيلصملا ةحوبذملا ةاشلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ناسحتسالا

 «ىراسألا

 . سايقلاب هج رختساو اهيلع عرفتي يذلا ظفحاف يأ :ش

 :ش (ًاناسحتسا اهلدب يدؤي ىتح عافتنالا هل لحي ال ) :م يرودقلا لوقو يأ :ش ( هلوقو ) :م

 هنأل « ءاضقلاب لحي هنأ « طوسبملا يف صن دقو ءاضقلاب عافتنالا هل لحي ال هنآ ىلإ ةراشإ هيف

 . هبلطب الإ ىضقي ال هنأل «هدنع كلاملا ىضر لوصحل ءادألا ةلزثمب

 - رفزو نسحلا لوق وهو ) :م لدبلا ءادآ لبق عافتنالا يأ :ش ( كلذ هل نوکي نأ سایقلاو ) :م

 باب يف ثيللا وبآ هيقفلا لاق :ش ( ثيللا وبأ هيقفلا هاور « ةفينح يبأ نع اذكهو - هللا امهمحر

 ناك اهنحطف ةطنح وأ « هخبطف ًامحخ بصغ لجر ةيباسحلا تاعقاولا نم نونلا ةمالعب بصخلا

 . لدبلاب هكلم هنأل - هللا همحر- ةفينح ىبأ لوق ىف هلكأ لحو هل اكلم راصف نامضلا هيلع

 بصغ لجر دنقرمس لهأ ىواتف نع ىواتفلا ةصالخ نم بصغلا باتك رخآ يف لقنو

 ‹ - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع الالح علتبا علتبا املف « اكلهتسم راص ىتح هغضمف ًاماعط

 . ىهتنا ‹ امهلوق ىلع ىوتفلاو « لدبلا ءادأ امهدنعو « لدبلا بوجو هدنع بيطلا طرشو

 ‹ هل اكلهتسم راص دقف هاوش وأ هخبط اذإ رفز لاق نسحلا لاق : هرصتخم يف ىخركلا لاقو

 ذخأي هبو « ضري مل وأ ةميقلاب هبحاص يضر ءاش نم همعطيو هلكأي نأ هلو « ةميقلا هيلعو

 . نسحلا

 م زوجا : يأ« ماللا رسكب :ش ( قلطملا كلملا توبث ) :م سايقلا هجو يآ :ش ( ههجوو ) :م

 . هعیب حصي ثیح «دساف عیب هجو

 : اهبحاص ءاضر ريغب ةيلصملا ةحوبذملا ةاشلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ناسحتسالا هجو) :م

 : - مهنع هللا يضر-ةباحصلا نم نانثا هاور ثيدحلا اذه :ش ( « یراسألا اهومعطأ»

 نب دمحم انث عويبلا لوأ يف هننس يف دواد وبأ هثيدح جرخآراصنألا نم لجر :امهدحأ

 عمانجرخ :لاق راصنألا نم لجر نع هيبأ نع بيلك نب مصاع انأ سيردإ نبا انآ ءالعلا
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 قدصتلاب رمألا دافأ

 املف ‹ هسأر لبق نم عسوأ هيلجر لبق نم عسوأ رفاحلا يصوي ربقلا ىلع وهو ايب هللا لوسر
 لي هللا لوسرو اولكأف موقلا عضوو هدي عضوف ماعطلاب ءيجو ءاجف ةأرما يعاد هلبقتسا عجر ٠

 لوسراي تلاق « ةأرملا تلسرأف ‹ «اهلهأ نذإ ريغب تذخا ةاش دجأ ينإ »: لاقف . همف يف هتمقل كولي

 نآ ةاش ىرتشا دق يل راج ىلإ تلسرأف « دجأ ملف ةاش يرتشأ عيقبلا ىلإ تلسرأ ينإ هللا

 هيمعطأ » : هيَ لاقف ‹ يلإ اهب تلسرأف هتأرما ىلإ تلسرأف « ذخأي ملف اهنمشب اهب يلإ لسرأ

 7 الا
 : یر

 بيلك نب مصاع نع ةدئاز نع قاحسإ وبأ رمع نب ةيواغم انثدح هدنسم يف دمحأ هاورو

 دلاو باهش نبا بيلك نأ الإ « حيحص دنسم اذهو « هركذف لاق راصنألا نم الجر نأ هيبأ نع

 مصاعو : دواد يبأ لوق هرضي الو « «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو « ةقث : دعس نبا لاقو

 هجرخأو « هدج نع هیبآ نع هتیاور نم سیل اذه ناف « ءيشب سيل هدج نع هيبأ نع بیل نبا
 زازخلا وه عيبرلا نب ديمحو هب سيردإ انث عيبرلا نب ديمح نع اياحضلا يف «هننس» يف ينطقرادلا.

 . ةرركم يازو ةمجعم ءاخب

 نب نامثع هقثو : لاقف حيقنتلا بحاص هبقعتو « باذك : «قيقحتلا» يف يزوجلا نبا لاقو

 . دواد وبآ هاور امك ءالعلا نب دمحم هعبات دقو ةبيش يبأ

 انث يئاطلا مساقلا نب دمحأ انث «همجعم» يف يناربطلا هثيدح جرخأ ىسوم نبا يناثلاو

 يب نع ةدرب يبأ نع بيلك نب مصاع نع ةفينح يبأ نع يضاقلا فسوي وبأ انت ديلولا نب رشب
 ًاماعط اهنم هل اوعنصف ةاش هل اوحبذف مهراد يف راصنألا نم ًاموق راز ةَ هللا لوسر نأ ىسوم

 نالفل ةاش اولاق «محللا اذه نأش ام : لاقف «هغيسي الةعاس هغضمف هلكأيل ًائيش محللا نم ذخأف

 همجعم) يف هاورو . «ىراسألا اهومعطأ» : ةي لاقف « اهنمث ىف هيضرتف ءيجي یتح اهانحبذ

 . هب ديلولا نب رشب انث يواطلا مساقلا نب دمحأ انث ؛طسوألا

 ًارومأ دافأ هنأ لصاحلاو « قدصتلاب رمألا ثيدحلا دافأ يأ :ش ( قدصتلاب رمألا داف ) :م

 :ةلالث

 ‹ اًعوفرم راصنألا نم لجر نع هیبآ نع بیلک نب مصاع قیرط نم (۳۳۳۲) « عویبلا » يف دواد وبآ هاور (۱)

 هآور : (۱۷۳ )٤/ «عمجملا »يف يمثيهلا لاقو . نسح هدانسإو . دواد يبآ قیرط نم (۲۸۵ )٤/ ينطقرادلاو

 . فيعض وهو يسيرملارشب هيفو ؟طسوألا»و «ريبكلا» يف يناربطلا
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 ‹ ءاضرإلا لبق بصاغلل عافتنالا ةمرحو « كلاملا كلم لاوز

 درلاب رمأل كلاملل كلملا يقب ول ذإ كلالا كلم لاوز ىلع لدي يذلا قدصتلاب رمألا : لوألا

 مامإلا نأل « داسفلا فوخ دنع نمثلا ظفحو عيبلاب رمأ وأ «ناسنإلا كلم لاطبإ نع ًازرحت هيلإ

 يأ « بصللاب :ش ( كلاملا كلم لاوز ) :م هلوقب هيلإ راشأ « كلاما كلم لاوز : ىناثلا

 . هانركذام ههجوو . كلاما كلم لاوز ًاضيأ دافأو

 لبق بصاغلل عافتنالا ةمرحو ) :م : هلوقب هيلإ راشأ « لدبلا ءادأ لبق عافتنالا ةمرح : ثلاثلا

 ءاضرإ لبق بوصغملاب بصاغلا عافتنا ةمرح اًضيأ دافأو يأ « اًصضيأ بصنلاب :ش ( ءاضرإلا

 . ءاضقلاب وأ ىضارتلاب كلاما

 نب مصاع نع - هللا همحر- ةفينح وبأ انربخأ « راثآلا » باتك ىف : نسحلا نب دمحم لاقو

 نأ ةي يبنلا هب رمأ ال لوألا هكلام كلم ىلع ًايقاب محللا اذه ناك ولو لاق مث « هب هيبأ نع بيلك

 «هماعطإب رمأ هذخأ يذلا ىلع ًانومضم راص لوألا كلم نم جرح هآر امل نكلو « ىراسألا معطي

 . هلكأي الو هب قدصتي نأ ىلوألا نإف بصغ هجو نع هل راصف ًائيش نمض نم نأل

 جرخأ مث « هب بيلك نب مصاع نع دايز نب دحاولا دبع نع «هننس» يف ينطقرادلا جرخأو
 لام يف لمعي لجرلا يف كلوق تذخأ نيأ نم ةفينح يبأل تلق : لاق دايز نب دحاولا دبع نع

 . ىهتنا « اذه بيلك نب مصاع ثیدح نم هتذخأ :لاق « حبذلاب قدصتي هنآ هنذإ ريغب لجرلا

 نم ىأرف ًابئاغ ناك اهبحاصو داسفلا اهيلع ىشخي ناك هنأل اذهو : ىقهيبلا لاق : تلق نإف

 . اهبحاصل نمضي مث ىراسألا اهمعطي نأ ةحلصملا

 . هب قدصتي نأ هل

 ‹ بوصغملا نيعي ال حبذلاب قدصتلا نأ بهذملا نأل « رهاظلا كورتم ثيدحلا اذه : تلق نإف

 . هب كسمتلا حصي فيكف

 ثيدحلا نإ :لوقنانأ ىلع نامضلا ءادأ لبق لصألاب قدصتي هنأ دمحم نع يور : تلق

 ىلع رخآلا مكحلا يقبف « ضراعملل كرت قدصتلا نأ الإ « قدصتلاو كلاما قح عاطقنا يضتقي

 كلاما ةباصإ نع اهزجعو اهفيرعت دعب اهقدصتب رمأ عراشلا نأل « ةطقللا انيلع دري الو « هرهاظ

 ول امك « هاضر نودب قدصتلازوجي الف هيلع درلا نكييو مولعم كلام ا انه اهو « لامل ا ةنايص نعو

 . يوعريلا مامإلا هركذ اذك . هيلع درلا نكمأو ةطقللا بحاص ملع
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 هعيب ذافنو « داسفلا ةدال امسح ءاضرإلا لبق مرحيف ‹ بصغلا باب حتف عافتنالا ةحابإ يف نألو

 راص كلاملا قح نأل ؛ هل حابي لدبلا ىدأ اذإو « دسافلا كلملا يف امك كلما مايقل ةمرحلا عم هتبهو

 ءاضقلاب ىدأ اذإ اذكو « هب هقح طوقسل هآربأ اذإ اذكو ‹ ىضارتلاب ةلدابم تلصحف « لدبلاب ىفوم

 اذه ىلعو . هبلطب الإ يضقي ال هنأل ؛ هنم ىضرلا دوجول كلاما هنممض وأ « مكاحلا هنمض وأ
 ‹اهسرغف ةاون وأ اهعرزف ةطنح بصغ اذإ فالخلا

 اذإ ًايمر هيمرأ هتيمر لثم « ًايلص هيلصأ هريغو محللا تيلص نم ةيوشملا يآ ةيلصملا : هلوق

 وهو كوللا نم كولي هلوق « - هللا همحر- دمحم هرسف اذك « نيسوبحملا ىراسألاب دارأو « هتيوش

 . ماجللا سرفلا كالو ةمقللا كال لاقي « مفلا يف هترادإو بلصلا ءيشلا غضم

 . يل غاس يأ انأ هتغسأو قلحلا يف هلوخد لهس ًاغوسم ماعطلا غاس نم هغيسي ال : هلوق

 اذه :ش ( داسفلا ةدال امسح ءاضرإلا لبق مرحيف بصغلا باب حتف عافتنالا ةحابإ يف نألو ) م

 . رهاظ وهو « لوقعم لیلد

 ءاحلاب عطقلا مسحلاو ‹ كلاما ءاضرإ لبق يل غاس يأ ءاضرإلا ليق خسنلا ضعب يفو

 م بوصغملا عيب ذافن يأ « هعاب وأ بهو ولاذهلو هلوق نع باوج اذه :ش ( هعيب ذافنو ) :م ةلمهملا

 ( كلملا مايقل ةمرحلا عم ) :م هلوعفم ىلإ فاضم نيعضوملا يف ردصملاو « هتبه ذافن يأ :ش ( هتبهو )

 . دسافلا عيبلا يف ضوبقملاك ينعي :ش ( دسافلا كلملا يف امك ) :م ةحابإلا مزلتسب ال كلذو :ش

 بصاغلا ىدأ اذإ يأ « اهلدب يدؤي ىتح هلوق ىلإ عجار اذه :ش ( حابي لدبلا ىدأ اذإو ) :م

 ‹ يضارتلاب ةلدابم تلصحف « لدبلاب ىفوم راص كلاما قح نأل ) :م عافتنالا حابي ةبوصخغملا نيعلا لدب

 يأ :ش ( هب هقح طوقسل ) :م بصاغلا كلاما أربأ اذإ عافتنالا حابي اذكو يأ :ش ( هرب اذإ اذکو

 . ءاربإلاب كلاملا تح طوقسل

 ‹ يضاقلا ءاضقب لدبلا ىدأ اذإ عافتنالا حابياذكو : يآ :ش ( ءاضقلاب ىدأ اذإ اذكو ) :م

 نم ىضرلا دوجول ءاضقلا درجمب عافتنالا هل لحي نامضلاب يضاقلا ىضقول «طوسبملا» يفو

 :ش ( مكاحلا هنمض وأ ) :م ةرم هانركذ دقو هب ًايضار ناكف هبلط دعب الإ هنمضي ال كلاما ذإ ٠ كلام

 نامضلا بصاغلا نم كلاما بلط وأ يآ :ش ( كلاما هنمض وأ ) :م ميتيلا لام بوصغملا ناك نأ

 الإ يضقي ال هنأل ) :م كلاما نم يأ :ش ( هنم ىضرلا دوجول ) :م نامضلا ءادأ لبق عافتنالا لحي

 . كلذب عافتنالا هل لحيف هنمض كلاما ناكف « هاوعدو كلاملا بلطب يأ :ش ( هبلطب

 م -ىلاعت هللا مهمحر- رفزو انباحصأ نيب روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالحل ا اذه ىلعو ) :م

 لدبلا ءادأ لبق بوصغللاب عافتنالا لحي ال ينعي :ش ( اهسرغف ةاون وأ اهعرزف ةطنح بصغ اذإ
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 كالهتسالا دوجول نامضلا ءادأ لبق امهيف عافتنالا حابي : -هللا همحر- فسوي يب دنع نآ ريغ

 لضفلاب قدصتي ال اهعرز ةطنحلا يفو هجو نم هيف نيعلا مايقل مدقت ام فالخب « هجو لك نم

 وأ ريناند وأ مهارد اهبرضف اًبهذ وأ ةضف بص نإو : لاق . مدقت ام هلصأو « امهل اقالخ هدنع
 : الاقو . بصاغلل ءيش الو اهذخأيف -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اهنع اهكلام كلم لزي مل ةينآ

 ‹ هجو نم اكلاه كلاملا قح تريص ةربتعم ةعنص ثدحأ هنأل « اهلثم هيلعو بصاغلا اهكلمي

 :ش (امهیف عافتنالا حاب :- هللا همحر- فسوي يبآ دنع نآ ريغ ) :م - یلاعت هللا همحر- رفزل ًافالخ

 ءادا لبق ) :م اهسرغو ةاونلا بصغو « اهعرزو ةطنحلا بصغ امهو نيتزوكذملا نيتروصلا يف يأ

 . اعرز تراص ةاونلاو « ًاليصق تراص ةطنحلا نأل :ش ( هجو لك نم كالهتسالا دوجول نامضلا

 ثيح اهنحطو ةطنحلا بصغو « اهخبطو اهحبذو ةاشلا بصغ نم :ش ( مدقتام فالخب ) :م

 ةيقاب ةطنحلاو ةاشلا ءارجإ نأل :ش ( هجو نم هيف نيعلا مايقل ) :م كلاملا ءاضرإ لبق عافتنالا لحي ال

 يأ :ش ( امهل افالخ ) :م فسوي يبأ دنع يأ :ش ( هدنع لضفلاب قدصتي ال اهعرزي ةطنحلا يفو ) :م

 ًافالخ امهدنع لضفلاب قدصتلا بوجو لصأ يأ :ش ( مدقت ام هلصأو ) :م دمحمو ةفينح يبأل

 . كانه روكذملا ليلدلا لصألاب دارأو « هلغشآفًآدبع بصغ نمو هلوق دنع مدقت ام فسوي يبأل

 دنع اهنع اهكلام كلم لزي مل ةينآ وأ مهارد وأ ريئاند اهبرضف ًابهذ وأ ةضف بصغ نإو : لاق ) :م

 : هيف هماتو يرودقلا ظفل انه ىلإ :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ

 . بصاغلا اهكلي : - هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو

 لاق ءانإاهغاص وأ مهارد اهبرضف ةضف بصغ نإو :«هيفاك» يف ديهشلا مكاحلا لاقو

 . ىهتنا « بهذلا كلذكو « هتضف لثم هيطعيو : فسوي وبأ لاقو

 ‹ ريناند وأ مهارد اهبرضب ديقو <« ةثالثلا تلاق هبو :ش ( بصاغلل ءيش الو اهذخأيف ) :م

 ررضلا عفد متيالو هعنصب ب هريغ هنأل قافتالاب هلثم نمضي امهبلقو ريناندلاو مهاردلا رسك يف نأل

 ملو روسكملا ذخأ هبحاص ءاش نإو «نامضلا دعب رساكلل روسكملاو لمملا باجيإبالإ هبحاص نع

 بلقلا كلهتسا ول امأ صقتني مل وأ رسكلاب هتيلام تصقن نإ يوتسيو ‹ ءيشب هيلع عجري

 . هسنج نم یعفاشلا دنعو « هسنج ريغ نم ًاغوصم هتمیق هیلعف

 م ةغايصلا يهو :ش ( ةربتعم ةعنص ثدحأ هنأل٬ اهلثم هيلعو بصاغلا اهكلمب : الاقو ) :م

 مسالا نأل :ش ( هجو نم اكلاه ) :م كلاملا تح ريص ةعنصلا ثادحإ يأ :ش ( كلاما قح تريص)
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 ‹ تاكرشلاو تابراضملا يف لاملا سأر حلصي ال ربتلاو دصاقلا ضعب تافو هرسك هنأ ىرت الا
 هانعمو قاب مسالا نأ ىرت الأ « هجو لك نم قاب نيعلا نأ : هلو . كلذل حلصب بورضملاو

 لالا سارل هتیحالصو هرابتعاب ابرلا هيف يرجن یتح قاب هناو « اًنوزوم هنوکو « ةينمثلا يلصألا
 ةلباقملا دنع اهل ةميق ال هنأل ؛ اًفلطم ةموقتم ريغ اهيف ةعنصلا اذكو « نيعلا نود ةعنصلا ماكحأ نم

 مسالا لدبتي رسكلابو هرسك بصاخلا نأ يآ :ش (هرسك هنأ ىرت الأ ) :م بصاغلا لعفب لدبت

 .درصقملاو

 :ش ( دصاقملا ضعب تافو ) :م ًارانيدو امهرد هدعبو ةضفو ًابهذ ىمسي برضلا لبق نإق

 دصاقملا ضعب يف هلدبت ىلإ ًاضيأ راشأو نيعتي ال هدعبو برضلا لبق دوقعملا يف نيعتي ناك ثيح
 تابراضملا يف لالا سأر حلصي ال ) :م ندعملا نم ةذوحأملا ةعطقلا وهو :ش ( ربتلاو ) :م :هلوقب

 ىلع ليلد اذه يفف ءاهيف لالا سر نوكيل يأ :ش ( كلذل حلصي بورضملاو ٠ تاكرشلاو

 . ًانرکذ امك ًامساو ینعم امهریاغت

 نأ ىرت الأ ‹« هجو لك نم قاب نيعلا نأ ) :م - هللا همحر- ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ىنعملا نأ دارأ :ش ( ةينمكلا يلصألا هانعمو ) :م ةضفو بهذ ةعنصلا دعب لاقي ثيح :ش ( قاب مسالا

 ىلع فطع :ش (انوزوم هنوكو ) :م فالخ الب ناك امك مئاق ةينمثلا وهو نيعلل مزاللا يلصألا

 ءاقب نيب مث « قاب ًانوزوم هنوكو ةينمشلا نم دحاو لك نإو يأ :ش ( قاب هنأو ) :م ةينمشلا هلوق

 . نزولا رابتعاب يأ :ش ( هرابتعاب ابرلا هيف يرجي ىتح ) :م هلوقب نيئيشلا نيذه
 نايرجو ًانوزوم هنوكو ةينمثلا يهو ةضفلاو بهذلاب ةقلعتملا ةعبرألا ماكحألا نأ لصاحلاو

 . هجو لك نم قاب نيعلا نأ ىلع لدي ةاكزلا بوجوو ابرلا

 نأ هريرقتو لالا سأر حلصيال ربتلاو هلوق نع باوج :ش ( لالا سأرل هتيحالصو ) :م

 مكح نم ال ينعي :ش ( نيعلا نود ةعنصلا ماكحأ نم ) :م ةعيبطلا ىضتقم ىلع دئاز رمأ ةيحالصلا

 الو رابتعا الف ‹ مهاردلا نم مكحلا اذه يف ةجئارلا سولفلا نم توافتي الام لوقن اذهلو «نيعلا

 ةثداحلا ةعنصلا نإف ءرفصلاو ديدحلا قراف هبو لصألا نع ةدرفنم لاومألا هذه يف ةعنصلل ةميق

 . ديب ادي ناك اذإ زاج هئم نیتمقمقب ديدح ةمقمق عاب اذإ ىتح « نزولا نم امهجرخت

 يف يآ :ش (اقلطم ةموقعم ريغ ) :م بهذلاو ةضفلا نيع يف يأ :ش ( اهيف ةعنصلا اذكو ) :م

 لك يف ةموقتم ريغ اهنأ هريرقت « ةربتعم ةعنص ثدحأ هلوق نع باوج اذهو « لاوحألا عيمج

 نمك « اهسنج فالخب ةلباقملا دنع موقتت اغإو :ش ( اهسنجب ةلباقملا دنع اهل ةميق ال هنأل ) :م لاح

 . اندنع ًاغوصم بهذلا نم هتميق هيلعف ةضف بلق كلهتسا
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 لاقو . اهتميق بصاغلا مزلو ءاهنع كلاملا كلم لاز اهيلع ىنبف ةجاس بصغ نمو : لاق

 اميف نأ : هيف انل رخآ هجوو « هانمدق نيبناجلا نع هجولاو اهذخأ كلاملل : -هللا همحر -يعفاشلا

 هيلإ انبهذ اميف كلاما ررضو «فلخ ريغ نم لصاحلا هئانب ضقنب بصاغلاب ارارضإ هيلإ بهذ
 ‹ ةميقلاب روبجم

 ةلمهملا نيسلاب ةجاسلاو - هللا همحر- يرودقلا لاق يأ :ش ( ةجاس بصغ نمو لاق ) :م

 ةبلص ةبشخ اهنأ حصألاو « ساسألل ةأيهم ةتوحنم ةبشخ ليقو . ةميظع ةبشحخ ميجلا فيفختو

 دعب يتأتسف ةلمهملا ءاحلاب ةحاسلا امأو « باوبألا اهنم لمعت مث « اهل دنهلا دالب نم بلجت ةيوق

 يفو :ش (اهتميق بصاغلا مزلو اهنع اهكلام كلم لاز اهيلع ىنبف ) :م ىلاعت هللا ءاش نإاذه
 نم رثكأ ةجاسلا ةميق تناك اذإ امأ « ةجاسلا ةميق نمرثكأ ءانبلا ةميق تناك اذإ اذه : «ةريخذلا»

 . عامجإلاب اهنع اهكلام كلم لزي مل ءانبلا ةميق

 يف اهلخدأف ةرجآوأ هئانب يف اهلخدأف ةبشخ وأ ةجاس بصغ نإو : مكاحلل «يفاكلا» يفو

 ذخأو هانبام ضقن هنم بوصخغملل سیلو « هتميق هلک كلذ ىف هيلع : لاق « هب ىنبف ًاصج وأ هئانب

 . ضقني الف هكلم ىلع ءانبلا ىف دعتم ريغ هنآل ؛ ةجاسلا ىلاوح ىلع هرجآو هتبشخو هتجاس

 نأ هيلع ليلدلاو « حصألا هلعجو ًاقلطم هنأل هؤانب ضقني ةجاسلا سفن ىلع ىنب اذإ امأو

 نمو :فرصلا باتك ىف لاق هانركذ ام « ىخركلا رصتخملا هح رش ىف ركذ نأ دعب يرودقلا

 ةغايصلاب اهنع اهكلام قح طقست ال ةضفلاو «هكلام تح طقس ةدازم ةورع هلعجف ًامهرد بصغ

 لدف « يدعتلا هجو ىلع اهيف هعفري لمعبالإ نوكي ال اذهو ءةداوملل ةعبات اهنوكب طقسأ اغنإو

 نع يتأيام ىلع نيهجولا يف ةجاسلا يف كلاملل قح ال هنآو ءاهقالطإ ىلع ةلأسملا نأ ىلع

 . بيرق

 دمحأو رفز لاق هبو « ةجاسلا ذخأ يأ :ش ( اهذخأ كلاملل :-هللا همحر -يعفاشلا لاقو ) :م

 يف ليلدلا يأ :ش ( هانمدق نيبناجلا نع هجولاو ) :م بيرق نع يتأي ام ىلع -هللا مهمحر- كلامو

 ‹ لصفلا لو يف ةمدقتملا ةلأسملا يف يعفاشلا بناجو انبناج نم هانركذ يذلا وه ةجاسلا ةلأسم

 م .هرخآ ىلإ ةموقتم ةعنص ثدحأ هنأ انلو . كلملل اببس حلصيو ناودع اندنع بصغخلا نأ ينعي

 ( هيلإ بهذ اميف نأ ) :م هليلعت يف يأ« ةجاسلا بصغ يف انلرخآ هجو يآ :ش ( هيف انل رخآ هجوو )

 :ش ( فلخ ريغ نم لصاحلا هئانب ضقنب بصاغلاب ًارارضإ ) :م يعفاشلا هيلإ بهذ يذلا يف يأ :ش

 اروبجم هقح تاوف ناكف :ش ( ةميقلاب روبجم هيلإ انبهذ اميف كلاملا ررضو ) :م هقح لاطبإ هيف نأل
 كلام لا قح عطق ناكو « فلخ ىلإ ال هقح توفيف ءيشب روبجمب سيل بصاغلا ررضو « ةميقلاب

 . بصاخلا قح عطق نم ىلوأ
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 يف بوصغملا حوللا لخدأ وأ « هدبع وأ هتيراج نطب بوصغملا طيخلاب طاخ اذإ امك راصف

 . هيلع ينجملا نع ررضلا عفد هيف ناك اذإ يناج لا ررضب ىلابي الو ناج بصاغلا : تلق نإف

 . بجاو هلع ررضلا عفدو يعرم هتيانج ءارو اميف يناجلا تح نكلو معن: تلق

 هملع عم هئانب يف ريغلا ةجاس لاخدإ وهو « هببس رشاب ثيح هسفنب رضأ هنإ : تلق نإف

 . هنع ررضلا عفدب رظنلل ًاقحتسم ىقبي الف كلذب

 ببسب سيل اذهو « هئانب يف ريغلا ةجاس لخدأ هنإ معن« هسفنب رضأ هنأ ملسنال : تلق

 . هل كلملا توبثو كلاملا قح عاطقنال ببس وه لب « ضقنلل

 اهلاخدإب عطقني ال هقح نأ ىلع لیلد “ب قحا وهف هلام نیع دجو نم : اع هلوق :تلق نإف

 . هلام نيع دجو هنأل « ءانبلا يف

 ‹ هجو نم ةكلاه تراص ةجاسلا نأل « هلام نيع دجي مل انهاهو هبجومب لوقن نحن : تلق

 ثيح :ش ( هدبع وأ هتيراج نطب بوصغملا طيخلاب طاخ اذإ امك راصف ) :م . بصاغلل اكلم تراصف

 هیفف لکؤي ناویح حرج بوصغملا طيخلاب طاخ ولو « فالح الب هبحاص ىلع طيخلا در بجي ال
 ىلإ هقح لقتني ىناثلا يفو « هدر بجي لوق يف :نالوق - هللا امهمحر -دمحأو يعفاشلل

 ررضلا لازي الو هبحاصل رارضإ هنأل «عزنلا بجي مل هعزنب فلتلا فيخو يلهآلا رامحلاو

 . هدرو هعزن بجي ىضاقلا لاقف « بصاغلل ناوبحلا ناك نإو « ررضلاب

 ناهجو ىعفاشلا باحصألو . ال ىناثلاو ءاذهامهدحأ ناهجو هيف : باطخلا وبأ لاقو

 . یھتنا ‹ نیذھک

 درو هضقن بجي ةثالفلا تلاقو « اندنع هضقن بجي ال هبايث هب طاخو ًاطيخ بصغ ولو

 يعفاشلا لاق هبو « هدرو هعلق همزل لحاسلا يف ناك نإ هنآ وهو : ليصفت هيف نکلو « هعزن

 اهقرغ فيخ نإو « علقي هعلقب قرغي ال ثيحب اهالعأ يف حوللاو رحبلا ةجل يف ناك نإو « كلامو

 اذه ىلع مکحلاو ‹ ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع بئاسلا نب ىسوم قيرط نم (۲۸/۳) ينطقرادلا هاور (۱)

 وهو ةداتق ةنعنع هيفو هطسب لحم اذه سيل ريبك فالح هيفو ةرمس نم نسحلا عامس ةحص ىلع ينبم ثيدحلا

 . سلدم



 ينب اذإ امأ ‹ ةجاسلا يلاوح يف ينب اذإ ضقني ال اغنإ :يناودنهلا رفعج وبأ هيقفلاو يخركلا لاق مث

 حبذ نمو : لاق . حصألا وهو كلذ دري باتكلا باوجو هيف دعتم هنأل ضقني ةجاسلا سفن ىلع

 اهناصقن هنمض ءاش نإو « هيلإ اهملسو اهتميق هنمض ءاش نإ راي اب اهكلامف هرمأ ريغب هريغ ةاش

 ‹ روزجلا اذكو

 حوللا در هنكمأ اذإف« ةميقلاب ةبلاطملا حوللا بحاصلو « لحاسلا ىلإ جرخي ىتح علقت مل
 ءيجملا ةروص :(رارسألا» يفو - هللا همحر- يعفاشلا باحصأ لاق هبو « ةميقلا درو هعجرتسا

 . قرغلا فيخو رحبلا ةح ج يف اهيلع نم عم ةنيفسلا تناك اذإ اميف اهيلع

 اب كلذ كلم كلاما نأل ‹« سانلا فلت هيف نأ نم هدنع حوللاو طيخلا در زاوج مدع : تلق نإف

 . طانملا فالتخال داهشتسالل حلصيالف عنص

 كلاملا قح اهنع بصاغلا كلعتو فلتلا ينعأ ةلعلا نم يأ« ةدحاو لك يف تبث : تلق

 اتناكف كلاملا ررض ىلإ ةبسنلاب ررضلا ةدايز هلاطباب نأل ًالوأ هريغ قح لعجو« هريغو
 . نیتیواستم

 :ش (ةجاسلا يلاوح يف ىنب اذإ ضقني ال اغنإ : يناودنهلا رفعج وبأ هيقضلاو يخركلا لاق مث ) :م

 يأ . هلایحبو هلایح دعقو « ماللا رسکب هیلاوح لاقي ال و « هیلوحو هلوح دقف لاقي « ماللا حتفب

 هنأل ‹« ةبوصغملا ةجاسلا ىلع ضعبلاو هسفنل ةجاس ىلع ءانبلا ضعب نوكي نأب كلذو « هئازإب

 هجو لک نم :ش ( هيف دعتم هنال ضقنی ةجاسلا سفن ىلع ینہ اذإ امآ) :م هجو لک نم هب دمعتم ريغ

 يأ :ش (كلذ دري ) :م اهيلع ىنب هلوق وهو « يرودقلا يأ :ش ( باتكلا باوجو ) :م علقيف

 يأ :ش ( حصألا وهو ) :م بصاغلا ررض نود ةميقلاب روبجم كلاملا ررض نإ : انلق ال ليصفتلا

 . بيرق نع ةيحصألا نايب رم دقو ‹ حصألا وه باتكلا باوج

 ءاضقلا دعب نامضلاب اهكلمت عم ةجاسلا درو ءانبلا ضقن بصاغلا دارأ ول : (ةريخذلا» يفو

 . ةدئاف الب لاملا عييضت هنأل ‹ لحي ال : ليقو « لحي : ليق امهب ءاضقلا لبقو « لحت ال اهتميقب

 ةاش حبذ نمو « هرصتخم »يف يرودقلا لاق يأ :ش ( هرمأ ريغب هريغ ةاش حبذ نمو : لاق ) :م

 نإو ):م حباذلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ اهملسو اهتميق هنمض ءاش نإ رايخلاب اهكلامف ) :م هنذإريغب هریغ
 بصغاذإ مكحلا اذكو يأ :ش ( روزجلا اذكو ) :م ةاشلا ناصقن يأ :ش ( اهناصقن هنمض ءاش

 عيمج نمضيو نيعلا كرتي نأ امإو « حبذلا ناصقن عم نيعلا ذخأي نأ امإ « اهحبذو روزجلا

 نمو« ثنؤيو ركذي حبذلا وهو عطقلا يأ « لبإلا نم رزجلل دعأ ام ميجلا حتفب روزجلاو « ةميقلا
 لسنلاو ردلا ىنعم نكي مل حبذلل ةدعم روزجلا ناك اذإ لاقي نآوهو « مهوتم طقف ريكذتلاب هلعج
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 ضعب توف رابتعاب هجو نم فالتإ هنأ ههجوو . ةياورلا رهاظ وه اذه امهدي عطق اذإ اذكو
 ردلاو لمحلا نم ضارغألا

 ضوعلا هلجأل ذخؤي هنأل هيف ةدايز حبذلا لب « ناصقنلا مزلي فيكف ًابولطم اهيف

 حبذلا نأل نكي مل وأ حبذلل ادعم ناويحلا نوكي نأ نيب مكحلا توافتي ال لاقو هنع باجأف

 . ةايحلا تيوفت ثيح نم صقن ناويحلا يف

 كلاملا نأ ينعي روزجلاو ةاشلا دي عطقاذإ مكحلا اذكو يأ :ش (امهدي عطق اذإ اذكو ) :م

 ىلإ ىرت الأ ‹«رايخ الب ةميقلا عيمج نيمضت هل نأ رهاظلاو « انباحصأ نع ةياور اذهو «ةميقلا

 يأ ءاذه هبشي الف اهلجر وأ اهدي عطقف اهبصغ اذإ ةبادلا امأو : (هيفاك» يف ديهشلا مكاحلا لاق ام

 . بوثلا يف ريثكلا قرخلا هبشي ال

 اذكو ‹ هل ىهو ةبادلا ةميقب بصاغلاو « يقب ا اهبحاص عفتني سيلو اهكلهتسا هنأل : لاق

 . ىهتنا « اهلجر وأ اهدي عطق وأ اهحبذف اروزج وأ ةاش وأ ةرقب تناك ول

 و ةكلاه تراصف« باودلا عافتنا اهب عفتتي ال اهلجر وأ اهدي تاوف دعب ةبادلا نأل كلذو

 قرخ اب بوثلا نإف « بوثلا فالخب ةبادلا نوكتو « ةميقلا هيلع بجيف ًاكلهتسم بصاغلا ريصي

 رايخلا نوكي لب « رايخ الب ةميقلا هنمضي الف بايثلاب عفتني نأ نكي هنأل ًاكلاه نوكي ال شحافلا
 . كلاملل

 امك دوصقم محللا نأل < محللا لوكأم يف رايخلا هل نأ ةياور يف يور « يفاكلا» حرش يفو

 محللا كرت ءاش نإ رايخلا هل ناكف «هجو نم ًامئاق هقح ناكف فلتي مل محللاو « دوصقم اهنيع نأ

 . ناصقنلا ةميق هنمضو محللا ذخآ ءاش نإو « ةبادلا ةميق هنمضو هيلع

 ‹ ةياورلا رهاظ وه كلاملل رايخلا توبث نم روكذملا يأ :ش ( ةياورلا رهاظوه اذه ) :م

 رايخلاب ةاشلا بحاص نأ - هللا مهمحر- ةفينح يبأ نع فسوي يبأ نع رشب هاور امع هب زرتحاو

 یوراذکو 6 اهبصغ موياهتميق هنمضو اهكرت ءاش نإو ¢ اهريغ هل ءيش الو اهذخآ ءاش نإ

 هخبطي ملو ءاضعأ اهمحل عطق وأ اهحبذ نيح اهملس اذإ كلذكو « ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا

 . ةيح اهتميق هنمض ءاش نإو هريغ

 رابتعاب هجو نم فالتإ ) :م حبذلا يآ :ش ( هنأ ) :م ةياورلا رهاظ هجو يأ :ش ( ههجوو ) :م

11%۷ 



 ريغ ةبادلا تناك ولو ٠ بوشلا يف شحافلا قرخلاك راصف محللا وهو اهضعب ءاقبو ‹ لسنلاو

 لك نم كالهتسالا دوجول اهتميق عيمج هنمضي نأ كلاملل اهفرط بصاغلا عطقف محللا لوكأم

 ۰ هجو

 ( راصف محللا وهو ) :م ضارغألا ضعب يأ :ش ( اهضعب ءاقبو لسنلاو ) :م نيللا ةريثك يأ « رأدو

 اذهو « بيرق نع همكح ءيجي ام ىلع :ش ( بولا يف شحافلا قرخلاك ) :م اذه يف مكحلا يأ :ش

 لعجي مل اذإ ضارغألا ضعب توف هلوق نم همعي هنكلو « هرهاظب روزجلا معي ال هركذ يذلا

 . لسنلاو ردلاو لمحلا نم هلوقب ركذ اميف ًارصحنم نايبلا

 ةدايز دجوت ال محللا لوكأمب مكحلا اذه دييقت يف : يكاكلا لاق :ش ( هجو لك نم كالهتسالا دوجول

 عيمج نيمضت رايتخا كلاملل فرطلا عطقب نأل ءهلوكأم ريغك محللا لوكأم يف مكحلا نأ ال ةدئاف

 . «طوسملا» يف هركذ « هريغو لوكأملا يف ةميقلا

 ةميقلا نيمضت بوجو رهاظلاو « ةيادهلا بحاصرايتخا ىلع وه اغإ اذه : يزارتألا لاقو

 كلذ در هركذ ةدئاف ناكف هفرط عطق اذإ هلوكأم ريغو محللا لوكأم يف ينعي « امهيف رايخ الب

 . رهاظلا

 لوقي نأ ىفكل كلذك ناك ول هنأ : امهدحأ نيهجو نم رظن هيف :« ةيانعلا » بحاص لاقو

 . محللا لوكأم ريغ ناك اذإ كل ذكو

 ريغو محللا لوكأم فرط عطق نيب مكحلا ةرياغم ىلع لدي ليلعتلا نأ : يناشلاو

 هجو لك نم كالهتسالا دوجوب يناثلا يفو هجو نم فالتإ هنإ لوألا يف لاق ثيح «هلوكأم

 ءاهناصقن نيمضتو ةبشخلا كاسمإ نيبو اهتميق نيمضت نيب كلاما رايتخا ىفن هنآ لك نم رهاظلاو
 «ينغملا»و «ةريخذلا» يف ركذ هنإف ء هفالخ ىلع بتكلا لقن ناك نإو . هنم ًارایتخا كلذ نوکيو

 كسي نأ هلف هتميق يقب ال ناكو هلجر وأ رامح دي عطق لجر دمحم نع ماشه «ىقتنملا» يفو لاقف

 يف ةيماسحلا تاعقاولا يف هركذ ام ىلإ ةراشإلا ةيادهلا بحاص كلذب دارأ تلق ناصقنلا ذخأيو

 : نيهجو ىلع اذهف اهدي عطقف ةباد بصغ لجر نيسلا ةمالعب بصغلا باب

 هنأل رايخ ةبادلا بحاصل نوكي ال لوألا هجولا ىفف لكي وأ اهمحل لكؤي ال تناك نإ امأ

 . یهتنا «هجو نم كلهتسا هنأل رايخل ا هل يناثلا هجولا يفو « هجو لك نم كلهتسا

 . اهفرط بصاغلا عطقف : هلوق نم ةيادهلا بحاص دارأ ام : تلق نإق

 كلذكو « ةميقلا عبر سرفلا وأ لغبلا وأ رامحلا نيع يف نأل ‹ اهمئاوق دحأ هب دارآ : تلق
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 عطق دعب هب اًعفتنم ىقسي يمدآلا نأل  عوطقملا شرأ عم هذخأي ثيح كولمملا فرط عطق فالخب
 اریسی ًاقرخ هریغ بوث قرخ نمو : لاق . فرطلا

 (تايدلا » باتك يف ءيجيس ام ىلع اهصقن ام ةاشلا نيع يف و « ةميقلا عبر روزجلاو رقبلا نيع يف
 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 وبأ لاق . ثايغ نب رشب ةياور « تايدلاو تايانحلا » باتك نع «سانجألا» يف لقنو

 وأ بلك وأ ريطوأ لمح وأ ةاش نيع اقفولو ةميقلا عبر لخبلا وأ رامحلا ينيع ىدحإ يف : ةفينح

 . هصقن ام هيلع ةماعن وأ ةجاجد

 يف اولاق مث« حبرلا عيمج يف هصقن ام هيلع :هلك كلذ يف - هللا همحر- فسوي وبأ لاقو

 عطق نإ هنأ حيرش نعو . ًاريسي ًاناصقن كلذ لعجو ناصقنلا نمضي اهبنذو ةبادلا نذأ عطق

 اذإ : (ىقتنملا» يفو .ناصقنلا نمضي هريغل ناك نإو < ةميقلا عيمج نمضي يضاقلا رامح بنذ

 ةلزنجب حبذلا يف امأ « ذئنيح هل ةميق ال هدلج نأل « رايخلا هل سيل هلتق نإو « رايخلا هل رامحلا حبذ

 . حئابذلا

 يأ ‹ ةميقلا عيمج هنمضي نأ كلاملل هلوقب ىتلعتي اذه :ش ( كولمملا فرط عطق فالخب ) :م

 هب ًاعفتنم یقبي يمدآلا نأل « عوطقملا شرآ عم هذخأي ثيح ) :م هفرط بصاغلا عطق اذإ دبعلا فالخب

 عفتنيال كلذ دعب اهنإف ةبادلا فالخب « هجو لك نم ًاكلهتسم ريصي الو :ش ( فرطلا عطق دعب

 . كلذ ريغو بوكرلاو لمحلا نم اهب دوصقملا وه اب يآ ءاهب
 عم شرألا ذخأي نأ كلاملل سيلف ةكلهتسم تناك اذإ امأ ء ةكلهتسم ةيانجلا نكت مل اذإ اذهو

 نأ كلذ نايب . هعضوم يف فرع ام ىلع امهل ًافالخ - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةيانجلا كاسمإ

 ءقفك ةكلهتسم كلتف دبعلا يف تلصح اذإف < ةيدلا لامك تبجوأ رحلا يف تلصح ول ةيانج لك

 . دحاو بناج نم لجرو دي عطقو ركذلاو نيلجرلاو نيديلا عطقو نينيعلا

 ءًاكلهتسم هلعج ةياور يف :ناتياور هيفف تبني مل اذإ نيبجاحلا قتلحو نينذألا عطق يف امأو

 كلتف « فالخ نم لجرو دي عطقو لجر وأ دي عطقك ةيدلاإ لامك بجوي ال رحل ا يف ةيانج لكو

 رايخلاب ىلوملا -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلع ةكلهتسملا ةيانجلا يف مث « ةكلهتسم ريغ ةيانجلا
 لاق نإو ‹ هتميقب عجريو يناجلا ىلإ هملس ءاش نإو ءيشب عجري الو هسفنل دبعلا سبح ءاش نإ

 حرش يف اذك ناصقنلاب عجرو هسفنل سبح ءاش نإو « ةميقلاب عجرو ملس ءاش نإ : هابحاص

 . «يواحطلا

 ام بوثلا نم دارملاو « يرودقلا لاق يأ :ش (ًاريسي ًاقرخ هريغ بوث قرخ نمو : لاق ) م
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 : لاق . هنمضیف بیع هلخد اغنإو ‹ هجو لک نم مئاق نيعلا هنأل « هکلال بوثلاو هناصقن نمض

 اذه نم كالهتسا هنأل ‹ هتميق عيمج هنمضي نأ هكلاملف هعفانم ةماع لطبت اريثك اًقرخ قرخ نإو

 بوشلا ذخأ ءاش نإو هيلع بولا كرت هانعم: -هنع هللا يضر - لاق . هقرحأ هنأكف هجولا

 ةراشإ مث « مئاق عفانلا ضعب اذكو « قاب نيعلا نأ ثيح هجو نم بييعت هنأل ؛ ناصقنلا هنمضو

 ضعب هب توفي ام شحافلا نأ حيحصلاو « عفانملا ةماع هب لطبي ام شحافلا نأ ىلإ باتكلا

 نم ءىش هب توفي ال ام ريسيلاو«ةعفنملا ضعبو نيعلا ضعب ىقبيو ةعفنملا سنجو نيعلا

 بيع هلخد اغنإو « هجو لك نم مئاق نيعلا نأل «هكلال بوشلاو هناصقن نمض ) :م سابركلاك سلي

 ةدحوملا ءابلاب زوجيو « ةثلثملا ءاغلاب :ش ( اريك ًاقرخ قرخ نإو ) :م ناصقنلا يأ :ش ( هنمضيف

 اعيش ىقبي ال نأب :ش ( هعفانم ةماع لطبت ثيحب ) :م هلوقب ريثكلا قرخلا ريسفت ىلإ راشأو . ًاضيأ

 اذه نم كالهتسا هنأل ‹ هتميق عيمج هنمضي نأ هكلاملف ) :م ام بوشل حلصي ال نأب بايثلا ةعفنم يف

 . :ش ( هقرحأ هنأکف «هجولا

 ال لاحب قرخلا ناك اذإ اذه : انباحصأ ضعب لاقو : مالسإلا خيش لاق «يفاكلا» حرش يفو

 نیمضت هل نوکی ال شحاف ناصقن ةطايخلا دعب قبي ملو هتطايخ نكمأ اذإ امأف « هتطايخ نكي

 له احرج ًاناسنإ حرج نمك دعب يقب نإ ناصقنلا نمضي مث ةطايخلاب ذخؤيو « ةميقلا عيمج

 اذإ امأ ‹ هقرخف ًابوث بصغاذإ اذه « انهاه كلذك هشرأ ذخأ كلذ دعب صقن يقب نإف

 يف مكاحلا ركذ اذك « عطقلا هصقن ام هنمضيو هذخأي نأ هلف هطخي ملو ًاصيمق هعطقف ًابوث بصغ

 . ؟يفاكلا»

 بيعت هنأل « هتميق هنمض ءاش نإو : هحرش يف يباجيبسألا نيدلا ءالع مالسإلا خيش لاق

 رخآًائيش راص هنأل هذخأي نأ هبحاصل سيلف هريغ وأ اصيمق هطاخ نإو « شحاف بيعب هدنع

 ةيالو كلاملل ناكف « ىنعملا ثيح نم ًاكلاه لوألا راصف « ىرخأ ةحلصم هب تقلعتو

 . نيمضتلا

 يرودقلا لوق ىنعم و -هللا همحر- فنص"لا لاق يأ :ش ( هانعم: -هنع هللا يضر- لاق ) :م

 ذخا ءاش نإو) :م بصاغلا ىلع يأ :ش ( هيلع بوثلا كرتي ) :م هنأ هتميق عيمج هنمضي نأ هكلاملف

 :ش ( مئاق عفانملا ضعب اذكو ‹ قاب نيعلا نإ ثيح نم هجو نم بييعت هنأل ؛ ناصقنلا هنمضو بوللا

 ّ ۰ . ريغصلل بوث هنع لصفي نأ نكي هنأل

 ‹ عقانملا ةماع هب لطبي ام شحافلا نأ ىلإ ) :م يرودقلا ةراشإ يأ :ش ( باتكلا ةراشإ مث ) :م

 اذإ بولا نأ رهاظلا ذإ « رهاظلا ثيح نم :ش ( نيعلا ضعب هب توفي ام شحافلا نأ حيحصلاو
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 بوثلا عطق لصألا يف لعج -هللا همحر- دمحم نأل ناصقنلا يف لخدي امنإو«ةعفنملا

 اضرأ بصغ نمو : لاق . عفاملا ضعب هب تئافلاو اًشحاف اًتاصقن

 دارأ :ش ( ةعفنملا ضعبو نيعلا ضعب ىقبيو ةعفنملا نسنجو ) :م ةلاحم ال ءيش ءارجإ نم توفي عطق

 توفياصيمق بوثلا عطق اذإ امك « ضعب يقبيو ضعب توفي لب هعفانم عيمج يقبي ال هنأ هب

 . ءابقلاو ةبحلا ةعفنم

 يف ناصقنلا يأ :ش ( ناصقنلا هيف لخدي اغنإو ‹ ةعفنملا نم ءيش هب توفي ال ام ريسيلاو ) :م

 فوخلا بجوأ نإ مهضعب لاق « ىرغصلا ىواتفلا » يفو . ةدوجلا توف ببسل بوثلا ةيلام

 بوثل يقابلا حلصي ال ام مهضعب لاقو . ريسي هنود امو شحاف وهف ًادعاصف ةميقلا عبر ناصقنلا

 «نيعلا ضعبو ةعفنملا ضعب هب توفي ام شحافلا نأ حيحصلاو . حلصي ام ريسيلاو « شحاف وهف

 . ىهتنا « ةعفنلا ضعب توفي ام ريسيلاو

 ‹ ةعفنملا نم ءيش هب توفي ال ام ريسيلاو : لاق ثيح «ةيادهلا» بحاص لاق ام سكع وهو

 يضر مامإلا لاقو : ةعيرشلا جات لاقو . ىرت امك هيلإ بهذ اب حصألا ىلع صن امهنم لكو
 ريسيلاو ريثكلا وه قرخلا كلذ عم هسبل نم سانلا طاسوأ فكنتسي ام : يروباسينلا نيدلا

 . هدض ريسيلاو «هنم طاخي نأ نكي ال نأ عوطقملا ريغو طيخملا ريغ يفو .هدض

 :ش ( بوشلا عطق ) :م طوسبملا» يأ :ش ( لصألا يف لعج - هللا همحر - دمحم نأل) :م

 ( هب تئافلاو ) :م ةميقلا عيمج نيمضت ةيالو كلاملل لعج :ش (اشحاف ًاناصقن ) :م ةطايخلا نودب

 هطاخ ولامأو . يرودقلا هيلإ راشأ امك عفانملا ةماع ال :ش ( عفانملا ضعب ) :م عطقلاب يأ :ش

 ريسيلا قشلا يف اولاقو ‹ عطقني ال ةلالثلا دنعو . «ةريخذلا» يف هركذ « اندنع كلاملا قح عطقني

 -هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا دنع كلذك شحافلا يفو . ناصقنلا هنمضيو بوشلا ذخأي

 . انلوقك ريخم -هللا همحر- كلام دنعو

 نم نيع لك يف مكحلا وهف بوثلا يف قرخلا يف انركذ يذلا مكحلا اذه : ةمئألا سمش لاقو

 كاسمإلا نيب رايخلا هبحاصل ًاريسي وأ اشحاف كانه رييغتلا نإف < ةيوبرلا لاومألا يف الإ نايعألا

 . ابرلا ىلإ يدؤي هنأل ناصقنلا نمضي ال كاسمإلا يفو « هتميقل نيمضتلاو عفدلاو

 نإو ًابصغ امس : ةعيرشلا جات لاقو : يرودقلا لاق يأ :ش ( اضرأ بصغ نمو : لاق ) :م

 .كالمألا ةروصب روصتي هنآ ال امهدنع راقعلا يف بصغلا ققحتي تي مل

 - فسوي يبآو ةفينح يبأ بهذم ىلع ةفلتخم راقعلا بصغ يف انباحصأ ةرابع : تلق

 لام هيلإو ‹ نامضلا بجوي هجو ىلعال نكلو بصغلا هيف ققحتي ليقف -هللا امهمحر

 دري ال اذه یلعف ‹ امهدنع هنمضي مل هدي يف كلهفًأراقع بصغاذإو : هلوق يف : يرودقلا
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 سيل » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل اهدرو سرغلاو ءانبلا علقا : هل ليق ىنب وآ اهیف سرفغف

 « قح ملاظ قرعل

 . ةعيرشلا جات هركذ اب باجي ذئنيحف ققحتي ال ليقو باوحجلا ىلإ جاتحي الف لاؤسلا

 نيغلا حتفب سرغلا يوري :ش ( اهدرو سرضلاو ءانبلا علقا : هل ليق ىنب وأ ايف سرسغق ) :م

 مسا يناثلاو « لخنلاو رجشلا نم سورغملا يأ لوعفملا هب ديرأ ردصم لوألاف « ًاعيمج اهرسكو

 . هيف فالخ ال مكحلا اذهو « لخنلاو رجشلا نم سرغي ام

 « قح ملاظ قرعل سيل >: مالسلاو ةالصلا هيلع لوقل ) :م

 يذمرتلاو جارخلا يف دواد وبأ هثيدح جرخأ ديز نب ديعس : لوألا - مهنع هللا يضر - ةباحصلا

 نع «ةورع نب ماشه نع بويأ انث «يفقثلا باهولا دبع نع تاوملا ءايحإ يف يناثلاو « ماكحألا يف

 سيلو « هل وهف ةتيم اضرأ ايحأ نم» : ب هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر - ديز نب ديعس

 نع ةورع نب ماشه نع ةعامج هاور دقو ‹ بيرغ نسح ثيدح : يذمرتلا لاق . (قح ملاظ قرعل

 نع ةاورلا عيمجو هلسرأ ضعبلا يف ربلا دبع نبا لاق . «ًأطوملا» يف كلام مهنم تلق ًالسرم هيبأ

 . السرم ةورع نبا ماشه نع ديعس نب ىيحي نع يئاسنلا هجرخأو ‹ كلذ يف نوفلتخي ال كلام

 نم ةتس هاور ثیدحلا اذه :ش (

 فسوي انثدح يناربطلا هثيدح جرخأ - هنع هللا يضر - تماصلا نب ةدابع : ينافلا

 قاحسإ انث « ةبقع نب ىسوم نع ناميلس نب لضف انث « يمدقملا ركب يبأ نب دمحم انث « يضاقلا
 هنأو يب هللا لوسر ءاضق نع تماصلا نب ةدابع انث «تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ىيحي نبا
 . " تح ملاظ قرعل سیل

 ًاضيأ يناربطلا هثيدح جرخأ - امهنع هللا يضر - صاعلا نب ورمع نب هللا دبع : ثلاثلا

 ظفللاب اعوفرم رمع نب هللا دبع نع هيبآ نع ةورع نب ماشه نع يجنزلا دلاخ نب ملسم نع
 .  'لرألا

 » جارخلا (حيحصلا مقر۲ ۹۳۸ /۳۷۳) دواد وبآ « ينابلألا ةمالعلا هححصو : دز نب دیعس ثیدح نم يور (۱)

 . «تاوملا ءايحإ باب » ماكحألا « )٠٤١۷/ ١١١( يذمرتلاو . «تاوملا ءايحإ باب

 . ةدابع نع لسري هنآ نع ًالضف لاحلا لوهجم تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ىيحي نب قاحسإ : تلق (۲)

 . )1۲/١( بيرقتلا

 نب مساقلا نب دمحآ انثدح : «طسوألا همجعم »يف يناربطلا هاور : لاقف يعليزلا يناربطلا دانسإ قاس : تلق (۳)

 هللا دبع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع يجنزلا دلاخ نب ملسم انث يثراحلا باهولا دبع نب دمحم انث رواسم

 . اعوفرم- ورمع نبا
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 يف رازبلاو هيوهار نب قاحسإ هشيدح جرخآ - هنع هللا يضر - فوع نبورمع : عبارلا

 نب ورمع نبا هللا دبع نب ريثك نع «يفاكلا» يف يدع نباو «همجعم» يف يناربطلاو ؛امهيدنسم)»
 نم اتاوم اضرأ ايحأ نم» : لوقي ل هللا لوسر عمس هنأ هربخأ نابآ يبأ ينثدح « ينزم فوع

 . "هللا دبع نب ریثکب يدع نبا هلعأو (قح ملاظ قرعل سیلو « هل يهف ملسم قح اهيف نوي نأ ريغ

 نب ىيحي نع قاحسإ نب دمحم نع دواد وبأ هثيدح جرخأ ةباحصلا نم لجر : سماخلا
 نم لجر لاقف هظفل يفو ثيدحلا اذهب ينثدح يذلا ينربخآ دقلف ةورع لاق ًاعوفرم هيبأ نع ةورع
 يف ي هللا لوسر ىلإ امصتخا نيلجر نأ ديعس وبآ هنأ ينظ ربكو اك هللا لوسر باحصأ

 ضرألاب ةي هللا لوسر ىضقف رخآلل ضرألاو ًالخن اهيف سرغامهدحأ نيوغ ضرأ

 دقلف : لاق « قح ملاظ قرعل سيل » :لاقو « هلخن جرخي نأ لخنلا بحاص رمأو « اهبحاصل

 . “ سوقلاب اهلوصأ عطقت لخنلا ىأر هنأ ثيدحلا اذهب ينثدح يذلا ينربخأ

 -ىلاعت هللا همحر- دواد وبأ اهثيدح جرخأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع : سداسلا

 -اهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع ةعمز انث « «هدنسم» يف يسلايطلا

 وهف اًنيش ضرألا تاوم نم ايحأ نمو « هللا دابع دابعلاو هللا دالب دالبلا »: ب هللا لوسر لاق : تلاق
 . «  قح ملاظ قرعل سیلو هل

 - دواد وبأ لاقو . «هدنسم» يف رازبلاو «هننس» يف ينطقرادلا هاور يسلايطلا قيرط نمو

 اهقحتسيف هريغ ضرأ يف لجرلا سرغي نأ ملاظلا قرع : ماشه لاق :-ىلاعت هللا همحر

 . قح ريغب سرغو ركتحاو دخأ ام لك ملاظلا قرعلا :-ىلاعت هللا همحر- كلام لاقو .كلذب

 ةفصلا ىلع ءاهقفلا ةياورو ‹ ريغال ةفص ملاظو قرع نيونتب «ةياهنلا» يف ركذو

 ةفص وه يذلا ملظلاب قرعلا فصو « قح ملاظ قرعل سيل : «برغملا» يفو . ةفاضإلاو

 يورو ةعيرشلا جات لاقو . هب اهبجوتسيل باصتغالا هجو ىلع اهسرغ هنأك « اراجم هبحاص
 . هعلقب رمؤي لب ماودو توبث يأ « قح بصاغلا قرعل سيل يأ « ةفاضإلاب

 . فيعض وهو هللا دبع نب ريثك هيفو «ريبكلا» يف يناربطلا هاور : )٤/ ٠١۷( « عمجملا » يف : يمثيهلا لاق ()

 . بذكلاب ىعفاشلا همهتاو : تلق

 . < تاوملا ءايحإ باب » جارخلا (حيحصلا مقر۲ ٣۳۹ /۳۰۷۲) دواد وبآ « ينابلألا ةمالعلا هنسح (۲)

 . اعوفرم ةشئاع نع « يرهزلا نع حلاص نب ةعمز قيرط نم (۱۷٨ص) ةيضقألا باتك ينطقرادلا هاور (۳)

 . فيعض ر ةعمزو

 ا



 الو ‹ اهيف ققحتي تب ال بصغلاو ةكلهتسم رصت مل ضرألا نإف « قاب ضرألا بحاص كلم نألو

 ءاهغيرفتب لغاشلا رمؤيف ببس نم كلاملل دب

 . قورع ىلع عمجيو « ندبلاو رجشلا قرع وه نيعلا رسكب لصألا يف قرعلا : تلق
 . ؟ريغلا ضرأ يف عرزلا مكح فيكف ءانبلاو رجشلا سرغ مكحاذه : تلق نإف

 حاير نبا ءاطع نع قاحسإ يبأ نع كيرش نع «لاومألا باتك» يف ةديبع وبأ ىور : تلق

 ريغب موق ضرأ يف عرز نم » : لاق ةي يبنلا نع -مهنع ىلاعت هللا يضر- جيدخ نب عفار نع

 برل عرزلا لعجو عرزلا ةقفنب ضرألا بر ىلع ىضقف « ٠ءيش عرزلا نم هل سيلو هتقفن هلف مهنذإ
 . عرازلا ةقفنب ضرألا

 ةنسلا تضقنا اذإ « ةنس ضرألا يف ثكيي اغإ عرزلا نأ لخنلاو عرزلا نيب قرفلاو : لاق

 . هجو اهعزن ريخأتل نكي ملف اهبر ىلإ ضرألا تعجر

 اهعرزف اًضرأ بصغ لجر نيعلا ةمالعب بصغلا باب يف «ةيماسحلا تاعقاولا» يف ركذو

 ‹ تبني ىتح اهكرت ءاش نإ رايخلاب ضرألا بحاصف « دعب تبني مل رذب يهو امصتخا مث ةطنح

 ضرألا غيرفتل قيرط ال هنألف رايخلا امأ . هيف رذبلا داز ام هاطعأ ءاش نإو كعرز علقا هل لوقي مث

 رذبلا داز ام نمضي هنآ دمحم نع ماشه ىور ؟ نمضي فيك نامضلا ءاطعإ راتخا نإف « كلذ الإ

 ‹« تبن اذإ علقلاو ضقنلا قح هريغلو رذبي نكل ةروذبم موقتو « ةروذبم ريغ ضرألا موقتف هيف

 .هريغ ضرأ يف رذب ةميق امهنيب ام لصفف

 ىقسو هرذب ىقلأو لجر ءاجو هضرأ ىلإ هرذب ىقلأ لجر ءابلا ةمالعب اًضيأ هيف : لاقو

 بحاص رذب تبني نأ لبق ضرألا بلقو هرذب اهيف ىقلأ وأ « اًعيمج نارذبلا تبنف ضرألا
 نأل ‹ -ىلاعت هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ضرألل نوكي تبن امف اًعيمج ال رذبلا تبنف ضرألا

 نوكت ضرأ يفو ًاروذبم نكل « هرذب ةميق لوألل هيلعو هدنع كالهتسا سنجل اب سنجلا طلح

 .هکلم

 بحاص ءاج نإف « هسفن ضرأ يف هرذب ةميق نمضي ةمث نكل « رم ام كلذ ةفرعم قيرطو
 مل وأ نارذبلا اهيف تبني نأ لبق ضرألا بلقو ةثلاث ةرم هسفن رذب اهيف ىقلأف لوألاوهو ضرألا

 هنأل هریغ ضرأ يف ًاروذبم هرذب لثم بصاغلل هيلعو هل وهف اهلك روذبملا نم تبث ام ىقسو بلقي

 . كلذ فلتأ

 :ش ( اهيف ققحتي ال بصغلاو ةكلهتسم رصت مل ضرألا نإف قاب ضرألا بحاص كلم نألو ) :م

 ضرأ لغاش رمؤيف يأ :ش ( اهغيرفتب لغاشلا رمؤيف ببس نم كلاملل دب الو ) :م ضرألا يف يأ
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 نأ كلامللف كلذ علقب صقنت ضرألا تناك نإف : لاق . هماعطب هريغ فرظ لغش اذإ امك

 . امهنع ررضلا عفدو امهل ارظن هيف نأل هل نانوكيو « اعولقم سرغلا ةميقو ءانبلا ةميق هل نمضي

 هيف حرطف اًقرظ بصغ نأب :ش ( هماعطب هريغ فرظ لغش اذإ امك ) :م اهلغش امع اهئالخإب ريغلا

 . اذه اذکف « هغیرفتب رمؤي هنإف هعاتم

 نمدحاو لك نوك لاح يأ :ش ( اعولقم سرغلا ةميقو ءانبلا ةميق ) :م بصاخغلل يأ :ش ( هل

 نأ دارملا سيلو ‹« ىفخياد اس ىلع نيعولقم لوقينأ بوصألا ناكو « اًعولقم ءانبلاو سرخلا

 ىلع نيعولقم اناك ول ام ةميقب نامئاق امهو ناموقي دارملا اغنإو « هيلع لاحلا ةلالدل اموقي مث اعلقي

 . نآلا ءیجی ام

 عفدو امهل رظن هيف نأل ):م ضرألا كلام ءانبلا وأ سرغلا نوكي يأ :ش ( هل نانوكيو ) :م

 عنم يف نأل «اًعيمج بصاخلاو كلاملل رظن روكذملا اذه يف نأل يأ :ش ( امهنع ررضلا

 هميلستو هعلق يفو « اهنم هعنم زوجي الف هلام نيع هنأل هل اًرارضإ سرغلاو ءانبلا نم بصاغلا

 ةياعرو رظن انركذ اميفو «مالسإلا يف رارض الو ررضال » : لإ لاق دقو كلالا ىلعررض

 . نييناجلل

 : لاق مث «كلاملا قح عطقني ال اهيلع ىنبو ةجاس بصغ ول : «طيحملا»و «ةريخذلا» يفو

 ناك نإ : لاقف الصتم هبتك ضعب يف ركذ هنأ «يخركلا» نع يكحي يفسنلا يلع وبأ مامإلا ناكو

 نأ هلف رثكأ ةجاسلا ةميق تناك نإو « اهذخأي نأ كلاملل سيل ءانبلا ةميق نم لقأ ةجاسلا ةميق

 . اهذخأي

 ةؤلؤل هدي يف ناک نمو : لاق . دمحم نع تظفح لئاسم نم بیرقاذه :انخیاشم لاق

 لقأ ةجاجدلا ةميق تناك نإف « ةؤلؤللاو ةجاجدلا ةميق ىلإ رظني ناسنإ ةجاجد اهتعلتباف تطقسف

 . اهتميق ذخأو ةؤلؤللا كرت نيبو اهتميقب ةجاجدلا ذخأ نيب ةؤلؤللا بحاص ريخي

 رادجلا ضقنب الإ تيبلا نم هجارخإ نكي مل ىتح ليصفلا ربكف ًاليصف الجر عدوأ ول اذكو

 لام كلمتيو هبحاص ىلإ رخآلا ةميق عفدب رثكألا بحاص ريخيو ةميق امهرشكأ ىلإ رظني
 نم ءيش مدهب الإ اهجارخإ نكي ال ةرجأتسملا رادلا يف بح رجأتسملل ناك ولاذكو .هبحاص

 . ةميق رثكأ امهيأ رظني طئاحلا

 لعافلا نمضو دحأل رايخ الف ةجرتألا تربكف هريغ ةروراق يف ةجرتأ لجر لخدأ ول اذكو

 اهنع باجي نأ نكي : ليق « نامضلاب ةروراقلاو ةجرتألا نوكتو « اهتميق ةجرتألا بحاصل
 «ىواتفلا ةصالخ» يفو . هقح ىعاري الف دعتم هنأل بصغلا ةلأسم فالخب اهيف يدعت ال هنأب
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 هيف هل رارق ال ذإ هيف هقح نأل « هعلقب رمؤي رجش وأ ءانب ةميق : هانعم « اًعولقم هتميق : هلوقو
 هعلقب هرمأي نأ ضرألا بحاصل ءانب وأ رجش اهبو موقيو ءانبلاو رجشلا نودب ضرألا موقيف

 هبحاصف ‹ نمسب هتلف اًقيوس وأ رمحأ هغبصف ابو بصغ نمو : لاق . امهنیب ام لضف نمضیف
 امهدحأ ءاش نإو ‹ بصافغلل هملسو قيوسلا لثمو ضيبأ بوث ةميق هنمض ءاش نإ رايخلاب

 هكسمي نأ هبحاصل : بوثلا يف-هللا همحر- يعفاشلا لاقو ءامهيف نمسلاو غبصلا داز ام مزعو

 ةحاسلا لصفب رابتعا نكمملا ردقلاب غبصلا علقب بصاغلا رمأيو

 ينابلل طئاحلاف ةميق بارتلل ناك نإف مركلا بحاص رمأ ريغب لجر مرك يف اًطئاح ینب لجر
 . بارتلا ةميق هيلعو

 ىنب نإ ضقنلا بصاخلا دارأف ضرألا ذخأو اهبحاص ءاجف اًطئاح ىنبو اًضرأ بصغ نإف

 نم طئاحلا ىنب نإو ‹ ضرألا بحاصل نوكتو ضقنلا هل سيل ضرألا هذه بارت نم طئاحلا

 . ضقنلا هلف ضرألا هذه ريغ بارت

 م اعولقم سرخغلاو ءانبلا ةميق هل نمضي يرودقلا لوق يأ :ش ( اعولقم هتميق : هلوقو ) م

 سرخلا يف سرغلا بحاص قح نأل يأ :ش ( هيف هقح نأل « هعلقب رمؤي رجش وأ ءانب ةميق :هانعم)
 موقيف هيف ) :م عرزلا فالخب امهل ةياهن ال ينعي « ءانبلا وأ سرخلل يآ :ش ( هل رارق ال ذإ ) :م

 هلوق :ش (هعلقب هرمأي نأ ضرألا بحاصل ءانب وأ رجش اهبو موقيو « ءانبلاو رجشلا نودب ضرألا
 .ءانب وأ رجش هلوقل ةفص هعلقب هرمأي نأ ضرألا بحاصل

 اذإ ًالثم نيتميقلا نيب ام لضف ضرألا بحاص نمضيف يأ :ش ( امهنيب ام لضف نمضيف ) :م

 ارانيد رشع ةسمخ هعلق قحتسي يذلا رجشلا عمو ريناند ةرشع رجشلا نودب ضرألا ةميق تناك

 ضرألا بحاصل رجشلاو ضرألا ملستف بصاخلل ريناند ةسمخ ضرألا بحاص نمضيف

 . ءانبلا يف اذكو

 نيسلاب قيوسلاو « يرودقلا لاق يأ :ش ( اًقيوس وأ « رمحأ هغبصف اًبوث بصغ نمو : لاق ) :م

 نم هطلخ يأ :ش ( نمسب هتلف ) :م ريبعلا ينب ةخل يهو داصلاب ليق دقو . ةيلقم ةطنح نم لمعي
 ‹ بصاغلل هملسو قيوسلا لثمو ضيبأ بوث ةميق هنمض ءاش نإ رايخلاب هبحاصف ) :م بلطي بلط باب

 يأ :ش ( امهيف نمسلاو غبصلا داز ام مرغو ) :م قيوسلاو بولا ذخأ يأ :ش ( امهذخأ ءاش نإو

 . غبصلا يف كلام لاق هبو « قيوسلاو بوثلا

 ردقلاب غبصلا علقب بصاغلا رمأيو هكسمي نأ هبحاصل : بوثلا يف -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 ملاذإ علقلاب رمؤي ةحاسلا لصف نإ ينعي « ةلمهملا ءاحلاب :ش ( ةحاسلا لصفب ؟رابتعا نكمملا

 وو



 نأ انيب ام : انلو . رلعتم زييمتلا نأل ؛ قتيوسلا ىف نمسلا فالخب ‹ نكغ زييمتلا نأل ؛ اهيف ىنب

 ةريخلاو ‹ نيبناجلا ةياعر هيف

 نأل ؛ اهيف ىنب ) :م هكلمب ريغلا كلم لخش امهنم لك يف نأل « انه اه كلذكف هب ضرألا ررضتت

 زييمتلا بجي انكم زييمتلا ناك اذإ طلخملا يف اذكو « رسعلاو لسخلاب ينعي :ش ( نكم زييمتلا

 . هلثم در بجي نکمم ريغ ناک نإو « درلاو

 ناعيبي ناكيرش امهف بولا ةميق ردقب غبصلا ةميق ناك ول هحرشو «زيجولا» يفو
 بصاغلا عنتما اذإو هغبص علقب بوثلا بحاص هبلاط اذإ «ةيلحلا» يفو . امهنيب نمثلا نامسقيو

 نبا لوق وهو ربجي يناشلاو « سابعلا يبأ لوق وهو ربجي ال امهدحأ : ناهجو هيفف كلذ نم

 . قاحسإ يبأو ناريح

 ىلإ بصاغلا لصيل ربجي : ناهجو هيفف هبحاص عنتماو بوثلا عيب بصاغلا بلط ولو

 . كلالا ىلإ هعفد همزلي هجو ىفو « بصاغلل رايخلا صورصنملا

 . بصاغلل رايخلا صوصنملا يف ناهجو هيفف هلثم اعاص بصاغلا هلذبو دوجأب هطلخ ولو

 كلم عفد ىلع بصاغلا ربجأ هنود اب هطلخ ولو « امهنيب نمثلا مسقيو عيمجلا عابي هنأ : يناثلاو

 . هريغ نم لئملاب هذخأ كلام دنعو . كلاما

 ريغ نم طلخ ولو . نيتميقلا ردق ىلع نمثلا مسقيو عيمجملا عابي لاق نم انباحصأ نمو

 ردق ىلع نمشلا مسقيو عيمحجملا عابي : لاق نم انباحصأ نمو . هلثم نم عاص همزل هسنج

 . هلثم دمحأ نعو .نيتروصلا يف كلام لاق هبو «امهتميق

 درو هصلخ هصيلخت نكمأ نإف ءاملاب بئاذلاك هل ةميق ال اب هطلخ ول «ةلبانحلا ينغم» يفو

 مل نإو اكلهتسم راص هنأل هلثب هيلع عجر دسفي كلذ ناك وأ « هصيلخت نكي مل نإو « هصقن

 ‹ هببسب هنأل ‹«بصاغلا مزل ةمارغ ىلإ هصيلخت يف جيتحا نإو . هصقنام درو هدر دسفي

 . انركذ اع وحن لصفلا اذه ىف ىعفاشلا باحصألو

 يآ :ش ( هيف نأ ) :م انل رخآ هجو هلوقب ميج اب ةجاسلا ةلأسم يف ينعي .:ش (انيب ام انلو ) :م
 (ةريخلاو ):م بصاغلا بناجو كلالا بناج يأ :ش ( نيبناجلا ةياعر ) :م كلاملل رايخلا بوث يف

 بوثلا ملس ءاش نإ غبصلا بحاصل رايخلا نوكي ال مل لاقي امع باوج اذهو « رايخلا يأ :ش
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 ‹ضقنلا دعب هل ضقنلا نأل ؛ اهيف ىنب ةحاسلا فالخب . لصألا بحاص هنوكل بوثلا بحاصل

 غبصلا بحاصل ةيانج ال هنأل ؛ حيرلا بوبهب غبصنا اذإ ام فالخبو . ىشالتيف غبصلا امأ

 : ةلأسملا

 بوثلا بحاصل ) :م رايخلا لاقف ضيبأ بولا ةميق نمض ءاش نإو « هغبص ةميق هنمضو هكلام ىلإ

 ةلزنمب قيوسلاو هل عئابلاك نوكيف « ةفص غبصلاو لصأ بولا نأل :ش ( لصألا بحاص هنوكل

 . غبصلا ةلزنمب نمسلاو « بولا

 :ش ( ضقَلا دعب هل ضقتلا نأل «اهيف ىنب ) :م اًسضيأ ةلمهملا ءاحلاب :ش ( ةحاسلا فالخب ) :م

 وهو ‹ ضوقنملا ةلزنب ةمومضملا نونلاب لوألا ضقنلاو اًعئاض هلام نوكي الف بصاخلا يأ

 غبصلا امأ ) :م هبيكرت تككف اذإ ءيشلا تضقن ردصم حتفلاب يناثلا ضقنلاو « رجألاو ثنحلاك

 اذإ ام فالخبو ) :م هل رايخلا انتبثأ اذكف« ءيش بصاغلل لصحي ملو لسغلاب :ش ( ىشالتيف

 هريغ غبص يف هتقلأو ناسنإ بوثب حيرلا تبه نأب :ش ( حيرلا بوبهب ) :م بوثلا :ش ( غبصنا

 . هل رایخ ال هناف « غبصنا یتح

 وهو « غبصلا بحاص نمضي يأ :ش ( بوثلا نمضيل غبصلا بحاصل ةيانج ال هنأل ) :م

 اذإ يأ « فوذحم طرش باوج عفرلاب بوشلا وهو « لصألا بحاص كلمتيف :ش ( غبصلا لصألا

 ىلإ هتميق عفدب غبصلا بولا وهو لصألا بحاص كلمتيف ًايناج غبصلا بحاص نكي مل

 ال هنإف حيرلا بوبهب غبصنا اذإ ام فالخبو :لاق ثيح «يفاكلا» يف هركذ اذك « غبصلا بحاص

 غبصلا بحاص نم ةيانج ال هنأل غبصلا ةميق عفدب هب رمؤي لب « بوشلا برل رايخلا تبشي
 . غبصلا لصألا بحاص كلمتيف بوثلا نمضيل

 . غبصلا ةميق نم هيلع ءيش الو بولا برل وهف دحأ لعف ريخب غبصنا ول ؟حاضيإلا» يفو

 غبصلا داز ام هاطعأ ءاش نإ رايخلاب بولا برف اًنارفعز وأ ارفصع ناك نإو ةفينح يبأ لوق يفو

 يف غبصلا ةميقب غبصلا بحاصو ضيبأ اًبوث هتميقب فرصيف بوثلا عابيف عنتما ءاش نإو « هيف

 ‹ نيكيرش اراصو « نامضلا ىفتناف « نامضلل ببس وه لعف دحأ نم دجوي مل هنأل « بوثلا

 نمو هلوق يف يأ :ش (ةلاسملا لصأ يف ) :م -هللا همحر- يضاقلا فسوي يب ذيملت وهو « فسوي

 ةمصع وبأ هركذ يذلا مكحلا اذه نأ مهوتي نأ نم ديقلا اذهب زرتحاو « رمحأ هغبصف اًبوث بصغ
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 نآ هل نأل ؛ هيف غبصلا داز اب غبصلا بحاصو ضيبأ هتميقب برضيو هعاب بوثلا بر ءاش نإو

 غبصنا اذإ اميف اذه ىتاتيو « عيبلا يف نيبناجلا ةياعر نيعت هعانتما دنعو « ةميقلاب غبصلا كلمتي ال

 نمضيف لاثمألا تاوذ نم قيوسلا نأ ريغ ‹ قيوسلا يف هجولا انركذ اب رهظ دقو هسفنب بوثلا

 نأل ؛ قيوسلا ةميق نمضي : لصألا يف لاقو :هتميق نمضيف ميقلا تاوذ نم بوثلاو هلثم

 « ايلثم قبي ملف يلقلاب توافتي قيوسلا

 يب نم عقو نكل « كلذك غابصنالا ةلأسم تناكبنإو « غابصنالا ةلأسم نم هيلي اب لصتم

 هتميقب برضيو هعاب بوثلا بر ءاش نإو ) :م لقنلل احيحصت هب ديق كلذلف ةلأسملا لصأ يف ةمصع

 . غيصلا بحاص برضيف يأ :ش ( غبصلا بحاصو ضيبأ

 ‹ ةميقلاب غبصلا كلمتي ال نأ ) :م بوثلا بحاصل يأ :ش ( هل نأل « هيف غبصلا داز اب ) :م

 نيبناجلا ةياعر نيعت ) :م ةميقلاب غبصلا كلمت نع بولا بحاص عانتما دنع يأ :ش ( هعانتما دنعو

 :ش (اذه یتاتیو ) :م ینعم هبحاص ىلإ امهنم دحاو لک قح لاصتا قیرط هنأل :ش (عیبلا يف

 امیف ) :م . هرخآ ىلإ .بوثلا بر ءاش نإ ةمصع يبأ لوق ينعي كلاملل رايتخالا اذه رسيتي ينعي

 ال كلذك ناك اذإ هنأل « هيف لعف غبصلا بحاصل نوكي نأ ريغ نم :ش ( هسفنب بوثلا غبصنا اذإ

 رذعتو بوثلا كلت نع هعانتما دنعف « هنم ةيانج نودب غبصلا بحاص نيمضت ةيالو هل نوكي

 غيصلا كلمتب بوشلا بحاص ضري مل اذإ هقح ىلإ لوصولل اًقيرط عيبلا نيعت ًاربج هنمضت

 . ةميقلاب

 بوثلاب بصاخلا نيمضت هل نيعتي غبصلا كلمت نع بوثلا بر عانتما دنع بصخلا يف امأف
 نأ بوثلا بحاصل ةمث نأل « ةلأسملا لصأ ىف ىتأتي ال ةمصع وبأ هلاق ام نأ قيقحتلاو « ضيبألا

 نع هعانتما دنع عيبلا نيعتي ال كلذ هل ناك اذإو « بصاغلا نمضي وأ ةميقلاب غبصلا كلمتي

 نيعتيف هيف زئاج ريغ هنأ ال غبصلا بحاص نمضي نأ هل سيل غبصنا اذإ اميفو « ةميقلاب كلمتلا
 م . غابصنالاو غبصلا ةلأسم يف :ش (انركذ اب رهظ دقو ) :م كلمتلا نم هعانتما دنع عيبلا

 ريغب طالتخالاو طلخلا ثيح نم :ش ( قيوسلا يف ) :م اهليلعتو ةلأسملا باوج ينعي :ش (هجولا)

 . لصف

 ‹نمسلاب هتلو قيوسلا بصغ يف هجولا وهف هخبصو بوثلا بصغ يف انلق ام نأ لصاحلاو
 بصعغ يف نامضلا نأ وهو « اتوافت بوثلاو قيوسلا نيب نأ الإ « هيف ةمصع يبأ لوق ءيجيو

 تاوذ نم قيوسلا نأ ريغ ) :م : هلوقب هيلإ راشأ « اًيلثم هنوكل هلثم قيوسلا يفو «هتميق بولا
 م ؛طوسبملا» يأ :ش ( لصألا يف لاقو هتميق نمضيف ميقلا تاوذ نم بوثلاو « هلثم نمضيف لاثمألا

 اذإو : «هيفاك» يف مكاحلا لاقو :ش ( ايلثم قبب ملف يلقلاب توافتي قيوسلا نأل ؛ قيوسلا ةميق نمضي)
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 دنع ناصقن وهف دوسأ هغبص ولو . ةرمحلاك ةرفصلاو « هماقم همايقل هب هامس لمم لا هنم دارملا : ليقو

 ‹ نامزو رصع فالتخا اذه : ليقو . ةدايز امهدنعو « -هللا همحر - ةفينح يبأ

 هقيوس ذخأ ءاش نإو « هقيوس ةميق هنمض ءاش نإ رايخلاب هبحاصف نمسب هتلف اًقيوس بصغ
 . نمسلا نم هيف داز ام بصاغلل نمضو

 ةميق هنمض باتكلا يف لاق هنأ وهو « لاكشإ هيفو : يباجيبسألا نيدلا ءالع خيشلا لاقو

 يف هركذ ام حيحصلاو ‹ كلذ يف انباحصأ فلتخا دقو « هلثم لقي ملو يلثم هنأو قيوسلا

 تاوذ نم نوكت نأ نم جرخت يلقلاب ةطنحلاو « ةيلقم ةطنح ءازجأ قيوسلا نأل « باتكلا

 . الغم قيوسلا نوكي الف ةلثامملا قيرط دسي يلقلا نأل « لاثمألا

 ناك نإو ميقلا تاوذ نم قيوسلا نأ «يفاكلا» حرش يف رسيلا وبأ مالسإلا ردص ركذو

 تاليكملا نم يلثمل ا اغنإ « ايلثم نوكي ال نوزوم لك كلذكو ايلثم نوكي ال ليكم لك لاقو « اليكم
 ء الف ةتوافتملا امأو . لاثمأ ةيراقتملل نإف « تايددعلاك يلثب سيلف ةتوافتم يه ام تانوزوملاو

 نيبو « اذه ىلع تايعرزلا نوكت نأ بجي اذكو . ءاوس تايددعلاو تانوزوملاو تاليكملا نأكو
 . ةيواستم ًالاثمأ نوكت الف يلقلا ببسب شحاف ترافت نوكي دق قيوسلاو قيوسلا

 ( هب هامس لئم ا ) :م موقيام ليوأتب ريمضلا ركذ « ةميقلا نم يأ :ش ( هنم دارملا : ليقو ) :م

 ريكذتو « قيوسلا ةميق نمضي لوق يف ةميقلا لخلا -ىلاعت هللا همحر- دمحم ىمس يأ :ش

 + بوصغملا ماقم لثلا مايقل يأ :ش ( هماقم همايقل ) :م انركذ يذلا ليوأتلا ىلع هب يف ريمضلا

 ةرمحلاب هغبص اذإ ام مكح همكحف ةرفصلاب بوصغملا غبض اذإ اميف ينعي :ش ( ةرمحلاك ةرفصلاو)

 . فالخلا عم اهلك هوجولا يف

 دنع ناصقن وهف ) :م دوسأ ًاغبص بوصخملا بوثلا غبص ولو يأ :ش ( دوس هغبص ولو ) :م
 ) :م هدنع ايش هيطعي الو هذخأي نأ بوثلا برلف اًناصقن ناك اذإف :ش ( -هللا همحر-ةفينح يبآ

 . امهيف ئزجي ام هيف ئزجيف ةرفصلاو ةرمحلاك :ش (ةدايز امهدنعو

 اوناكو ةيمأ ينب نمز يف ناك ةفينح ابأ نإف :ش ( نامزو رصع فالتخا اذه : ليقو ) :م

 ينب ةداع نمادهاشام ىلعاباجأ امهو « دهاش ام ىلع باجأف « داوسلا سبل نع نوعنتي

 سبلب رمو ءاضقلا دلق املف ةفينح يبأ لوقب الوأ لوقي فسوي وبأ ناكو « داوسلا سبلب سابعلا
 . . ةدايز داوسلا لاقو غبصلاب ةدايزلا مازتلا ىلإ جاتحا داوسلا

 فسوي وبأ لاقف سبلل بوشلا نول يف فسوي يبأ عم رواش ديشرلا نوراه نأ يكح-و
 داوسلا نول راتخاو كلذ هنم نوراه نسحتساف « ىلاعت هللا باتك هب بتكي ام ناولألا نسحأ

 . هدعب نم هعبتو
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 ‹ ةرمحلاك وهف ءداوسلا هيف ديزي اًبوث ناك نإو ‹ ناصقن وهف داوسلا هصقني ابوث ناك نإ : ليقو
 امهرد نيثالث هتميق تناك نأب « ةرمحلا هصقني ابو ناك ولو « عضوملا اذه ريغ يف فرع دقو
 ‹ ةرمحل ا هيف ديزي بوث ىلإ رظني هنأ : -هللا همحر- دمحم نعف نيرشع ىلإ غبصلاب تعجارتف

 . غبصلاب تربج نيتسمخلا ىدحإ نأل مهارد ةسمخو هبوث ذخأي ةسمخ ةدايزلا تناك نإف

 (ةرمحلاك وهف داوسلا هيف ديزي اًبوث ناك نإو ‹ ناصقن وهف داوسلا هصقني اوث ناك نإ :ليقو ) :م
 لك يف ةداعلا ىلإ عجري اغنإو  ةلأسملا هذه يف ةقيقحلا يف فالح ال هنأل اذه نم لصاحلا :ش

 رصتخمل هحرش يف يرودقلا هركذ اذك ءهمرغي مل الإو كلاملا همرغ ةدايز دارسلا ناك نإف« نامز

 نم هريغو «يخركلا» رصتخم حرش يف يأ :ش ( عضوملا اذه ريغ يف فرع دقو ) :م «يخركلا»

 . ةطوسبملا بتكلا

 تناك ناب ةرمحلا هصقني ) :م اًبوث غوبصملا بوصخملا ناك ولو يأ :ش ( اوث ناك ولو ) :م

 ديزي بوث ىلإ رظني هنأ : -هللا همحر - دمحم نعف « نيرشع ىلإ غبصلاب تعجارتف اًمهرد نیڻالٹ هتمیق
 :ش ( مهارد ةسمخو هبوث ذخأي ةسمخ ةدايزلا تناک نف ) :مهب هتمیق صقنت الو :ش ( ةرمحلا هيف

 ‹ ةسمح غبصلا ةميق ىلع غابصلا بجوتساو ةرشع بوثلا ناصقن بجوتسا بوثلا بحاص نأل
 م هلوق ىنعم وهو « ةسمخ يهو ناصقنلا نم يقب ام هيلع عجريو « صاصق ةسمخ اب ةسمخلاف

 . «نويعلا» يف اذك ‹ دمحم نع ماشه ةياور هذه :ش ( غبصلاب تربج نيتسمخلا ىدحإ نأل)

 ام لثم نمض هب غبصو بوثلا بحاص رفصعلا بصغ ولو : هاواتف يف يجلاولولا لاقو

 يديأ نع عطقني اميف فرع يذلا فالتخالا ىلع وهف هيلع ردقي مل نإف « هكلهتسا هنأل .ذخأ

 انه داوسلاو « كلاهلاك هيف غبصلا نأل بوشلا سبحي نآ رفصعلا بحاصل سيلو سانلا

 . غبصلا فالتإب بجي نامضلا نأل « اًضيأ -ىلاعت هللا همحر- ةفينح يبأ دنع رفصعلاك

 هيلع ءيش الو بوشلا بر ذخأي ادوسأ ناك نإف ‹ غبصناف غبصلا يف هسفنب بولا عقو ولو
 هاطعأ ءاش نإ رايخلاب بوشلا برف اًنارفعز وأ ارفصع ناك نإو . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع

 بحاصو هتميقب بوثلا بحاص هيف برضيو بوثلا عاب هيف ءاش نإو « هيف غبصلا داز اج
 بحاص نمضي الو « غبصلا نامض مازتلاب ضري مل كلاما نأل « بوثلا نم غبصلا ةميقب غبصلا

 . هلبق ام فالخب هل غبص ال هنأل « انه اه غبصلا

 طلتخي نمسلا كلذكو « ءاوس رقصعلاو داوسلا - هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو

 اطلتخا اذإ قيوسلاو لسعلا امأو . غبصلاك نمسلاو لصأ هنأل بوثلا ةلزنب قيوسلاو قيوسلاب
 . لصأ امهالكف

 ول امك وهف فرعي ملف لعافلا بهذ مث رخآلا رفصعب هغبصو لجر نم ابوث بصغ ولو
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 بوثلا بحاص ناك ولو . مدعلاك وهف نامضلل هلعف رابتعا رذعت هنأل « دحأل لعف ريغب طلتخا

 . هكلهتسا بصاغلا نأل « يرتشملا ىلع رفصعلا بحاصل ليبس الف هعاب مث رفصعلا بصغ

 ‹«بوثلا بحاص رضحو باغو هعاب مث هغبصو بوثلا بصغ رفصعلا بحاص نأ ولو
 ولو . غبصلا وهو اًقح هيف بصاغلل نأل « ليفكب هنم فوتسيو هكلم هنأل « بوثلاب هل يضق

 نم بصاغلا ئربو اًعوبصم هذخأي نأ كلاملل ناك هغبصو دحاو لجرل ارفصعو اًبوث بصغ
 . ىهتنا «طلخلاب هلام كلهتسي ال ناسنإلا لام نأل « نامضلا

 نمض هغبصف اًخبص رخآلا نمو اًبوث لجر نم بصتغا ولو : «يواحطلا حرش» يف لاقو
 هنأك كلذ دعب راصف بولا هب غبص نيح هغبص فلتأ هنأل هغبص لثم اًَعبص غبصلا بحاصل

 ةميق هيلعف دري ىتح رونت سأر حتف لئاسملاب لصتي امو « كلذ نايب رم دقو « هسفن غبصب غبص
 نمضيف عافتنالل روجسملا رونتلا رجأتسي مكب رظني لاقي نأ نكميو « هب نخسي ام رادقم بطحل ا

 ملعأ هللاو « امهنيب ام توافت نمضيف روجسم ريغو اروجسم هترجأ ىلإ رظني وأ ردقلا كلذ
 . باوصلاب
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 همحر - يعفاشلا لاقو « اندنع اذهو « اهكلم اهتميت كلاملا هنمضف اهبيغف اًتيع بصغ نمو

 هنأ : انلو . ربدملا يف امك كلملل ايس حلصي الف ضحم ناودع بصغلا نأل ؛ اهكلم ال :-هللا

 فالخب ‹ هنع ررضلل اعفد هكلميف كلم ىلإ كلم نم لقنلل لباق لدبملاو هلامكب لدبلا كلم

 ربدملا قحل لقنلل لباق ريغ هنأل ربدملا

 ( لصف ) :م

 . هرخآ كلذلف « بصغلاب قلعتت ةقرفتم لئاسم ىلع ىوتحم لصفلا اذه يأ :ش

 يأ :ش ( اهكلم اهتم يق كلاما هنمضف ) :م ةمجعملا نيغلاب :ش ( اهبيغف اًتيع بصغ نمو ) م

 ةبوصغملا نيعلا بصاخلا كلت يأ :ش ( اندنع اذهو ) :م كلام لاق هبو « نيعلا كلت بصاغلا كلم

 . انبهذم نامضلا دعب

 ىتح : -ىلاعت هللا همحر- دمحأ لاق هبو :ش ( اهكلمي ال : -هللا همحر -يعفاشلا لاقو ) :م

 عيبلا دوفنو بستكا كلم يف فالحل ا ةدئاف : يوغربلا لاقو . ةميقلا دريو اهدرتسي نم رهظ ول

 مارح يأ :ش ( ضحم ناودع بصغلا نأل ) :م اندنع هكلم هنأل بصاغلا ىلع نمثلا بوجو

 ال عورشملا ريغو عورشم كلما نأل :ش ( كلملل اًببس حلصيالف ) :م ةحابإ هجو هيف ام صلاخ

 (ربدملا يف امك ) :م هكليي الف ةحابإ نوكي نأ ببسلا تاجرد ىندأ ذإ « عورشملا ىلإ اًيضفم نوكي

 . قافتالاب هکلی اغإف ‹ هتمیق نمضو هبیغو هبصغ نأب :ش

 ادي يأ :ش ( هلامكب ) :م ةميقلا وهو :ش (لدبلا كلم ) :م كلاملا يأ :ش ( هنأ : انلو ) :م

 لدبلا بحاص كلم يف لخدو هتلباقم يف هكلم نع لدبملا جرخ ءيش لدب كلم نم لكو ةبقرو

 ‹ كلم ىلإ كلم نم لقنللًالباق لدبملا نوكي نأ طرتشي نكل « لدبلا كلام نع ررضلل اًعفد

 لباق ريغ هنإف لدبملا نع زرتحا :ش ( كلم ىلإ كلم نم لقنلل لباق لدبملاو ) :م : هلوقب هيلإ راشأ

 ءادأ بوصغملا بصاغلا كلي كلذك ناك اذإ يأ :ش ( هکلمیف ) :م نآلا ءيجيام ىلع لقنلل

 . تالدابملا رئاس يف امك لدعلل اًقيقحتو بصاغلا نع يأ :ش ( هنع ررضلل اًعفد ) :م لدبلا

 وه كلما ببس نأ ىلإ ريشي همالكو :ش ( ربدملا قحا لقنلل لباق ريغ هنأل ربدملا فالخب ) :م

 هنإف ‹ ديز يبأ يضاقلا بهذم وهو ابسانم كلام ةثالثلا [. . .] ليلعت نكي ملالإو « بصغلا

 وأ نامضلاب ءاضقلا دنع بوصغملا ىف كلما ديفي بصخلا : انؤاملع لاق : «رارسألا» ىف لاق

 ۰ . يضارتلا

 نم نامضلا ءادآ دنع تبثي ال كلم ا نإف « مهو اذهو : (طوسبملا» يف ةمئألا سمش لاقو
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 كلملل ببسلا وه بصغلا ناك ولو . دلولا هل ملسي ال اذهو « ةقيقح بصاغلل بصخلا تقو

 ضعب ةرابعلا هذه يفاذه عمو ةلصفنملاو ةلصتملا دئاوزلا كلي ببسلا كلذب كلملا هل معتاذإ ناكل

 اعورشم هببس نوكيف هيف بوغرم عورشم مكح كلملاو «‹ ضحم ناودع بصغلاف « ةهبشلا

 ام ليصحتل هيف سانلل بيغرت هنإف « هل اًببس ضحلملا ناودعلا لعجي نأ حلصي الو « هيف ابوغرم

 . عورشملا ىلإ هلثم ةفاضإ زوجي الو . هب مهل بوغرم وه

 ءاًقلطم هبج وي هنأ نامضلا ءادأ دنع كلملل اًببس بصغخلا نوكب داري ال هنأل « رظن هيف : ليق

 ةدايزلا توبث یف هرثأ رهظي الف « هجو نود هجو نم تباث هب تباشلاو « دانتسالا قیرطب لب

 . ةعطقنما

 تبشي مث « نيعلا در رذعت دنع ةميقللو نيعلا درل بجوم بصغلا : لاقي نأ ملسن الو

 دعب هنإف دلولا كلي ال اذهلو « بصغلاب ادوصقمال ةميقلاب ءاضقلل اًطرش بصاغلل كلما

 ةعفنملا لدب هنأل « كلذك سيل بسكلاو « اًعبت تبثي اًطرش تبثي امو اًعبت ىقبي ال لاصفنالا

 . بصاغلا هکلمیف ًاضحم اعبت نوکیف

 بصاخلا دي نم بوصخملا دبعلا قبأ اذإف : «يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا مامإلا لاقو

 بصاغلا نمضو رظتني مل ءاش نإو « هذخأيف هيلع هروهظ ىلإ رظتنا ءاش نإ رايخلاب كلام اف

 امإ اهب يضرو اهامس يتلا ةميقلا هبحاص ذخأ نإ رظني هنإف كلذ دعب دبعلا رهظ ولف . هتميق
 «اندنع دبعلا ىلع هل ليبس الف نيميلا نع بصاغلا لوكنب وأ ةنيبلا مايقب وأ اهيلع امهقداصتب

 . هنيعب ادبع ذخأي نأ هل -هللا همحر- يعفاشلا دنعو

 نإ رايخلاب كلاملا نإف ةدايزلا نم كلاملا هيعدي ام ىلع هنييو بصاغلا لوقب ةميقلا ذخأ ولو
 اهذخأ يتلا ةميقلا در ءاش نإو « بصاغلا ىلإ دبعلا ملسو اهب يضرو ةميقلا سبح ءاش

 لبق بصاغلا دنع دبعلا تام ولو . ةميقلا ذخأي ىتح دبعلا سبحي نأ بصاغللو دبعلا درتسيو

 لضف دبعلا ةميق يف ناك نإ ةميقلا لضف بصاغلا نم ذخأي نكلو ةميقلا دري الف هيلع ةميقلا در
 .ةذوخأملا ةميقلا ىوس هل ءيش الف لضف هيف نكي مل نإو « ذخأ ام ىلع

 الف كلاما لاق ام لثم هتميقو دبعلا رهظ اذإ : لاق هنأ -هللا همحر- فسوي يبآ نع يورر

 ناك ولو ‹ ليصفت ريغ نم رايخلا هل ةياورلا رهاظ يف دبعلا ىلع هل ليبس الو كلاملل رايخ

 ال هنكلو « بصغلاب نمضي ربدملا نأل ‹ ةميقلا نمضي هنإف بصاغلا دنع قبأو اربدم بوصخغلا

 هسبح بصاغلل سيلو ةميقلا هنم درتسيو هالوم ىلع هدري رهظ ول هنأ ىتح بصاغلل اكلم ريصي
 . نيدلاب هسبح زوجي الو هعيب زوجي ال هنأل ةميقلا لجأل
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 لوق ةميقلا يف لوقلاو :لاق . نقلا فداصي هدعب عيبلا نكل « ءاضقلاب رسيبدتلا خسفي دق معن

 ميقي نأ الإ . هيمي عم ركنملا لوق لوقلاو ركني وهو ةدايزلا يعدي كلاما نأل هنيي عم بصافلا

 . ةمزلملا ةجحلاب هتبلأ هنأل كلذ نم رثكأب ةنيبلا كلاملا

 يف نأل «-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع بصاغلا ىلع نامض الف دلو مأ بوصخغملا ناك نإو

 يف امهنيب -هللا همحر- ةفينح وبأ قرفو . ربدملاك يه امهدنعو « لاب تسيل دلولا مأ نأ هلصأ

 . ءارشلا يف امهنيب ىواسو بصغلا

 دنع ًاعيمج امهيف هيلع نامض الف يرتشملا دنع كلهو عئابلا ميلستب يرتشملا امهضبق ولو
 امهنم دحاو لك ىلع ينج ولو . اعيمج امهيف ةميقلا نمضي امهدنعو «-هللا همحر- ةفينح يبأ
 . ىهتنا « عامجإلاب يناج ا ىلع اًعيمج امهيف شزألا بجو

 لبقيال ربدملا نأ ملسنال لاقيامع باوجاذه :ش ( ءاضقلاب ريبدتلا خسفي دق معن ) :م

 باوجلا ريرقتو . ريبدتلا خسفو عيبلا زاج هعيب زاوجب يضاقلا مكحو هعاب ول هالوم نإف ءلقنلا
 نكل ) :م هيلإ راشملا لصفلا يف يضاقلا ءاضق نمض يف نكل كلذك وه ينعي بوجولاب لوقلا

 ملف هيف نحن ام امأو « قيرطلا اذهب نقلا هعيبزوجيف ربدملاال :ش ( نقلا فداصي هدعب عيبا
 . هيف مالكلاو ريبدتلا خسفني

 اذهو-هللا همحر- يرودقلا لاق يأ :ش ( هنيي عم بصاغلا لوق ةميقلا يف لوقلاو : لاق ) :م

 . ةدايزلا كلت ركني بصاغلا يأ :ش ( ركني وهو ةدايزلا يعدي كلاملا نأل ) :م فالخ هيف ملعي ال

 كلاملا ميقي نأ الإ) :م « ركنأ نم ىلع نيميلا » : ءَ هلوقل :ش ( هنيي عم ركنملا لوق لوقلاو ) م

 ام تبثآ كلاملا نأل يأ :ش ( هتبثأ هنأل ) :م بصاغلا هيعدي يذلا نم يأ :ش ( كلذ نم رثكأب ةنيبلا

 نيي بلطو ةنيبلا ةماقإ نع زجع نإف « ةنيبلا يهو :ش ( ةمزلملا ةجحلاب ) :م ةدايزلا نم هاعدا

 هتتيب نأل « هاوعد ىلع فلحي لب هتنيب لبقت مل بوصخلا ةميقب دهشت ةنيب بصاخللو بصاغلا
 . لبقت ال يفنلا ىلع ةنيبلاو « ةدايزلا يفنت

 لوقلاف ةعيدولا در ىعدا اذإ عدوملاك نيميلا طاقسإل لبقي نأ يغبني : خياشملا ضعب لاقو

 تدع ةلأسملا هذه : لوقي يفسنلا يلع وبأ يضاقلا ناكو تلبق كلذ ىلع ةنيبلا ماقآ ولو . هلوق

 نأل ‹ حيحصلا وهو ةعيدولا ةلأسمو « اذه نيب قرف نم -هللا مهمحر- خياشملا نمو . ةلكشم

 هيلعف بصاغلا امأو . ةموصخلا تعفتراو اهطقسأ ةنيبلا ةماقإبو « نيميلاب الإ هيلع سيل عدوملا
 . عدوملا عنام يف نوكي الف «نيميلا طقسي مل ةنيبلا ةماقإيو « ةميقلاو نيميلا انه اه

 يف امك طرشب سيل ةغيصلاو سنجلا ركذ بصغلا ىوعد يف «ةريخذلا» و (طوسبملا» يفو
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 لوكنب وأ اهماقأ ةنيب وأ كلاملا لوقب اهنمض دقو نمض امن رثكأ اهتميقو نيعلا ترهظ نإف : لاق
 اضر هب لصتا ببسب كلملا هل مت هنأل بصاغلل وهو كلاملل رايخ الف نيميلا نع بصاغلا
 ءاش نإ رايخلاب وهف هنيي عم بصاغلا لوقب هنمض ناك نإف : لاق . رادقملا اذه ىعدا ثيح كلاملا

 يعدي ثيح رادقملا اذهب هاضر متي مل هنأل ضومعلا درو نيعلا ذخأ ءاش نإو « نامضلا ىضمآ

 ةدايزلا

 ةيراج بصغ هنأ لجر ىلع ةنيب ماقأ لصألا يف ركذ-هللا همحر- دمحم نأل « ىراعدلا رئاس

 ‹ ظفحي ام ةلأسملا هذه -هللا همحر- يناولحلا لاق . اهدريو اهب ءيجي ىتح هيلع ىعدملا سبحي هل

 ليوأت :-هللا مهمحر- خياشملا ضعب لاق . اهتميقو اهتفصو اهسنج ركذي ملو ةنيب ماقآ لاق هنأل

 . ةميقلاو ةفصلاو سنجلا ركذ هنآ ةلأسملا

 امأف ‹ كلذب بصاغلا رارقإ ىلعاودهش دوهشلا نأ اهليوأت: شمعألا ركب وبأ لاقو

 نكمم ريغ لوهجللاب ءاضقلا نكل « بوصغملا ةلاهج عم لبقت الف بصاخلا لعف ىلع ةداهشلا

 نأل ‹ ةرورضلل ةفصلاو سنجلا ركذ نودب ةلوبقم ةداهشلاو ىوعدلا هذم نأ حصألا نكلو

 لعف ةنياعم دوهشلا نم يتأي اغإ بصغي نيحو ةداع بوصخملا راضحإ نع عنتي بصاغلا
 بصغلا كلذ توبث راصف رذعتلل مهملع رابتعا طقسف بوصغملا فاصوأب ملعلا نود بصخلا

 . سبحیف هرارقإب هتوبثک ةنيبلاب

 اهتميقو) :م ةبوصغملا نيعلا ترهظ نإف : يرودقلا لاق يأ :ش ( نيعلا ترهظ نإف : لاق ) :م
 ( كلاملا لوقب اهنمض دقو ) :م بصاخلا نمض امن رشكأ اهتميق نأ لاحلاو يأ :ش ( نمض امن رثكأ

 يأ :ش (اهماقا ةنيبب وأ ) :م اهبحاص لوقب ةبوصغملا نيعلا بصاغلا نمض دق هنآ لاحلاو يأ :ش

 . كلاملا اهماقأ ةنيب اهنمضو

 بلطف هاعدا ام ىلع ةنيبلا ةماقإ نع كلاملا زجع نأب :ش ( نيميلا نع بصاغلا لوكنب وأ ) :م

 روصلا هذه يف :ش ( كلاملل رايخ الف ) :م كلام ا هاعدا اب هيلع مكحو اهنع لكنف بصاغلا نيمي

 امهدنع هكلم لاوز مدعل رايخلا هل دمحأو -هنع هللا يضر-يعفاشلا دنعو . كلام لاق هبو اهلك

 هل مت هنأل بصاغلل) :م بوصغملا ليوأت ىلع ريمضلا ركذ ةبوصخملا نيعلا يأ :ش ( وهو ) :م هنع

 . ةدايزلا عدي ملو :ش ( رادقملا اذه ىعدا ثيح كلاملا اضر هب لصتا ببسب كلملا

 م بصاغلا نمض كلاما ناك نإو يآ « يرودقلا لاق يأ :ش ( هنمض ناك نإو : لاق ) :م

 مل هنأل ضوعلا درو نيعلا ذخأ ءاش نإو ‹ نامضلا ىضمأ ءاش نإ رايخلاب وهف هنيي عم بصاغلا لوقب)
 اب هذخأ انإو « متي مل ةلدابملا هذهب هاضر نأ دارأ :ش ( ةدايزلا يعدي ثيح رادقملا اذهب هاضر متي
 موزل عني اضرلا مامت مدعو ءيش ال نم ريخ ءيشلا نإو « ةنيبلا مدع ةرورض بصاخلا همعز

۳٦ 



 لصفلا اذه يف هنود وأ هنمض ام لثم اهتميقو نيعلا ترهظ ولو ‹ ةجحلا مدعل اهنود هذخأو

 هنأ -هللا همحر - يخركلا هلاق ال اًقالخ حصألا وهو ةياورلا رهاظ يف باوجلا كلذكف ريخألا

 . اضرلا تاوفل رايخلاو هيعدي ام هل طعي مل ثیح هاضر متی مل هنأل هل رایخال

 امع باوج اذه :ش (ةجحلا مدعل اهنود هذخأو ) :م اهرم ملسو اهرکم عاباذإ امك < ةلدابملا

 . ةميقلا هذخأ نإ لاقي

 هذخأو هلوقب باجأف « ىلوألاك ةلأسملا تناكف اضرلا مامت ىلع لدي ةصقان تناك نإو

 يهو ةرورضلل كلذ ذخآ اغإ هنأل ءاضرلا مات ىلع لدي ال ةدايزلا نود ام كلاما ذخأ يأ « اهنود

 تناك ةميقلا كلم هاوعد نأل « ةمدقتملا ةلأسملا فالخب « هاضر ىلع لدي الف « ةجحلا مدع

 . هرایتخاب

 اذه يف هنود وأ هنمض ام لثم ) :م اهتميق نأ لاحلاو يأ :ش ( اهتم يقو نيعلا ترهظ ولو ) :م

 ينعي :ش ( باوحجلا كلذكف ) :م هنيي عم هلوقب بصاغلا هنمض اميف ينعي :ش ( ريخألا لصفلا

 ةياورلا رهاظ يف ) :م « ضوعلا درو نيعلا ذخأ ءاش نإو « نامضلا ىضمأ ءاش نإ رايخلاب وهف

 يف ةياورلا قلطآ يواحطلا كلذكو ءاقلطم لصألا يف روكذملا وه هنأل :ش ( حصألا وهو

 . (هرصتخم)

 هکلم لدب هيلع رفوت هنأل :ش ( هل رایخ ال هنآ -هللا همحر -«يخرکلا» هلاق ام اًتالخ ) :م

 مل ثيح )م «يخركلا» لوق ليلد ال ؛ حصألا وهو هلوق ليلد :ش ( هاضر متي مل هنأل ) :م هلامکب

 رايخلاو ) :م ةميقلا نم :ش ( هيعدي ام ) :م لوهجملا ةغيص ىلع وهو ‹«كلالا يأ :ش ( هل طعی

 يف يرودقلا بهذ دقو « ةميقلا نم يطعأ اب هاضر تاوفل هل رايخلا توبث يأ :ش ( اضرلا تاوفل

 مث هلوقب هيلع ىضق اذإ امأف : لاق ثيح «يخركلا» هيلإ بهذ ام ىلإ يخركلا» رصتخمل هحرش
 ىفوتسا هنأل « اهيلع اهبحاصل ليبس الف لقأ وأ بصاغلا لاق ام لثم اهتميقو نيعلا ترهظ

 . ةدايز هيف رهظي ملو لدبلا

 فوتسي مل هنأل كلذو « رايخلاب هنم بوصغملاف بصاغلا لاق امن رثكأ ةميقلا تناك اذإ امأو

 . رايخلا هل ناكف « لدبلا نم كلذ نود اب اهنع هكلم لاوزب ضري ملو هاعدا يذلا نيعلا لدب

 ال ةدايزلا هذه نأ ىلع لومحم اذه نإ : لوقي يزارلا ركب وبأ ناكو : يرودقلا لاق مث

 ثدحي نأ زوجي ام تناك اذإ امأف ‹ روهظلاو نيمضتلا نيب اميف اهلثم ثدحي ام نوكت نأ زوجت

 نأل « هنيي عم بصاغلا لوق لوقلاف تناك نإ هنم بوصغملا ىعداو تثدح اهنأ بصاغلا ىعداف

 . كشلاب كيلمتلا خسفي الف بصاغلا لاق ام ىلع رمألا نوكي نأ زوجيو « حص دق كيلمتلا

 لاق ام لثم اهتميقو ترهظ اذإ نيعلا يف ةياور ال لاق نم انباحصأ نمو : يرودقلا لاق مث
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 مل ةميقلا نمض مث هقتعأ نإو « هعيب زاج دقف هتميق كلاما هنمضف هعابف دبع بصغ نمو: لاق

 باسكألا قح ىف رهظي اذهلو ‹ ةرورض وأ ادنتسم هتوبثل صقان هيف تباثلا هكلم نأل « هقتع زجي

 . بتاكملا كلمك قتعلا نود عيبلا ذوفنل يفكي صقانلاو دالوألا نود

 ام بصغلا يف دمحم لاق دقو « لمتحم عضوم وهو ؟ال مآ رايخلا كلاملل تبثي له بصاخلا

 مل كلاما نأل ‹ ةصقان تناك اذإ ةميقلا ةلأسم ليلعت يف لاق هنأل رايخلا هل تبثي هنأ ىلع لدي

 مل هنأل « هل تباث رايخلاف ةمات تناك نإ ةميقلا نأ ىلع لدي اذهو « ةميقلا نم ىعدا ام فوتسي

 يف لاق هنأل « هل رايخ ال هنأ ىلع لدي ام ءاليإلا يف فسوي وبأ ركذو . ةميقلا نم لاق ام فوتسي

 اذإ هنأ ىلع لدياذهو « اهلامكب ةميقلا فوتسي مل كلاما نأل « ةميقلا ناصقن ةلأسم ليلعت
 . ملعأ هللاو « هل رايح ال اهافوتسا

 م لجر دبع بصغ نمو : «ريغصلا عماجملا» يف لاق يأ :ش ( دبع بصغ نمو : لاق ) :م

 يف لاقو . ةياور يف -هللا همحر- دمحأ لاق هبو :ش ( هعيب زاج دقف هتميق كلاما هنمضف هعابف)

 . يلوضفلا تافرصتك كلامو-هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو ‹ قاتعإلاك هعيب زوجي ال : ىرخأ

 :ش ( ادنتسم هتوبثل صقان هيف تباثلا هكلم نأل ؛ هقتع زجي مل ةميقلا نمض مث هقتعأ نإو ) :م

 ىلع قتعلا نود عيبلل يفكي صقانلاو ًاصقان نوكيف « ةقيقح ال ًامكح هجو نم دانسإلاب تباثلاو

 مزلي اليك نامضلاب ءاضقلا ةرورض بصاغلا كلم تبثي يأ :ش ( ةرورض وأ ):م ءيجيام

 (اذهلو ) :م. هجو نود هجو نم تباث ةرورضلاب تباثلاو دحاو كلم يف لدبملاو لدبلا عامتجا

 رهظي يآ :ش (دالوألا نود باسكألا قح يف رهظي ) :م ةرورض هل كلملا توبث لجألو يآ :ش

 تبسكف ةيراج بصغ نأب دالوألا قح يف رهظي الو « باسكألا قح يف بصاغلا كلم توبث

 . بصاغلل باسكألاف « نامضلا بصاغلا ءادأ لبق اباسكأ

 كلملا نوكيف هنم بوصخملل دالوألاف نامضلا ىدأ مث نامضلا هئادآ لبق ادالوآ تدلو ولو

 تدلوف ةيراج ىرتشا نم نإف « عيبلا يف امك نامضلا ءادأب دالوألا ناكل اًمات ناك ول ذإ « ًصقان

 . كلملا مامتل يرتشملا ىدأ مث نمشلا ءادأ لبق

 :ش (بتاكملا كلمك قتعلا نود عيبلا ذوفنل يفكي ) :م صقانلا كلملا يأ :ش ( صقانلاو (:م

 هنيمضت مث بصاخلا قاتعإب لاق اغإو « صقان هكلم نأل « قتعلا كليب الو عيبلا كلي هنإف

 حصألا وهو هقاتعإ حصي ةياور يف « نيتياور هيف نإف بصاغلا نم يرتشملا قاتعإ نع ًازارتحا
 . حصيال ةياور يفو فقولا ىلع اًسايق

 زاجأف بصاخلا يرتشملا قتعأ اذإ امأ « بصاخلا قتعأ اذإ اميف اذه مكاحلل «يفاكلا» يفو

۳۸ 



 نامض الف كله نإ بصاغلا دي يف ةنامأ بوصغملا ناتسبلا ةرمثو اهؤامنو ةبوصغملا دلوو : لاق

 دئاوز :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو « هايإ اهعنميف اهكلام اهبلطي وأ اهيف ىدعتي نأ الإ هيلع
 ريغلا لام ىلع ديلا تابثإ وهو ‹ بصفغلا دوجول ةلصفنم وأ تناك ةلصتم ةنومضسم بوصغملا

 نأ : انلو . هيلع اًتومضم نوكي هدي يف تدلو اذإ مرحلا نم ةجرخلا ةيبظلا امك هاضر ريغب

 ام كلاملا ديو « هانركذ ام ىلع كلاما دي ليزي هجو ىلع ريغلا لام ىلع ديلا تابثإ بصغلا

 ‹ بصاغلا اهليزي ىتح ةدايزلا هذه ىلع ةتباث تناك

 ىلع اًقوقوم هقاتعإ حصي فسوي يبأو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعف فالح هيف « عيبلا كلاما

 - رفزودمحم لاقو . هل ءالولا نوكيو « يرتشملا ىلع ذفن زاجأ اذإف « عيبلا كلاما ةزاجإ

 فسوي يبأ نع-هللا همحر- دمحم ةياور هذه :ناميلس وبأ لاقو « حصيال : -هللا امهمحر

 مث تام ناك نإو « هتميق بصاغلا نم يرتشملا قتع : ىليل يبأ نبا لاقو . هقتع زوجي ال هنأ

 . عيبلا زجي مل دبعلا بر ملس

 اهؤامنو ةبوصغملا ةيراجلا دلو يأ : يرودقلا لاق يأ :ش ( اهؤامنو ةبوصغملا دلوو : لاق ) :م

 ناتسبلا ةرمثو ) :م بصاغلا دي يف تلبح وأ هدنع تدلوو ًالماح اهبصغ ءاوس لامجلاو نمسلاك

 اهعنميف اهكلام اهبلطي وأ اهيف ىدعتي نأ الإ ‹ هيلع نامض الف كله نإ بصاغلا دي يف ةنامأ بوصغلا
 ريغو ءامنب سيل بصاغلا لالغتساب لصاحلا بسكلا امأو-هللا همحر- كلام لاق هبو :ش (هایإ

 . ءيجي ام ىلع بصاغلا ىلع ةنومضم ريغ يهو ةعفنملا لدب هنأل بصاغلا ىلع نومضم

 نمسلاك :ش ( تناك ةلصتم ةنومضم بوصغملا دئاوز :-هللا همحر -يعفاشلا لاقو ) :م

 بصغلا دوجول ) :م -هللا همحر- دمحأ لاق هبو « رمثلاو دلولاك :ش ( ةلصفنم وأ ) :م لامحجلاو

 مرحلا نم ةجرخملا ةيبظلا يف امك ) :م ةنومضم نوكتف :ش ( هاضر ريغب ريغلا لام ىلع ديلا تابثإ وهو

 ديلا هذهو « هيلع ةلطبم ةيرابتعاب لصألا نامض نأل :ش ( هيلع اًتومضم نوكي هدي يف تدلو اذإ

 . ةرورض ةنومضم ريصتف ديلا كلم يف اهثودحل ةدايزلا ىلع اهنيعب ةتباث

 يف :ش ( هانركذ ام ىلع كلاملا دي ليزي هجو ىلع ريغلا لام ىلع ديلا تابثإ بصغلا نآ انلو ) :م

 تناك ام اهنأل « هيف نحن ام ىلع دوجومب سيل هجولا كلذ ىلع ديلا تابثإو بصغلا باتك لوأ

 ( بصاغلا اهليزي ىتح ةدايزلا هذه ىلع ةتباث تناك ام كلاملا ديو ) :م هلوق ىنعم وهو « ةتياث

 ةتباث تناك ديلا نأل « ًالماح ةيراجلا بصغ اذإ دلولا نمضي نأ يضتقي اذه : ليق نإف :ش

 بصاغلا دي يف تلبحف لماح ريغ اهبصغ اذإ ام نيبو اذه نيب قرف ال هنإف كلذك سيلو « هيلع
 . رارسألا» يف ةياورلاو تدلوو

۳۹ 



 هبلط دعب دلولا عنم ول ىتح « علما مدع رهاظلا ذإ ‹ اهليزي ال دلولا ىلع ةتباث تربتعا ولو

 ءهملسو هعاب وأ هلکأف هحبذ وأ هفلتأ ناب كلذو « باتكلا ىف لاق امک هيف یدعت اذإ اذک و «هنمضی

 نم نكمتلا لبق كله اذإ اهدلو نمضي ال مرحلا نم ةجرخملا ةيبظلا يفو

 تابثإ هيلع قدصي ملف ةمألا يف ابيع دعي لب « لامي سيل لاصفنالا لبق لمحلا نأب : بيجأ

 . ريغلا لام ىلع ديلا

 ۾ هلوقب هيلإ راشأ ‹ بلطلا دنع حعنملا مدع رهاظلا ذإ « رهاظ ةمث ةلازإل نكل كلذ انملس

 ىلع ةتباث كلاملا دي ربتعا ول ينعي :ش ( عنملا مدع رهاظلا ذإ « اهليزي ال دلولا ىلع ةتباث تربتعا ولو)

 نإف ‹ مألا فالخب ‹ بلطلا دنع هعنيي ال يريدقتلا ديلا لاز ام هنإف « مألا كلل اعبت اريرقت دلولا

 اذإ اذكو« هنمضي هبلط دعب دلولا عنم ول ىتح ) :م هرابتعاب بصخلا ققحتيف يقيقحلا ديلا ةمث لئازلا

 هلکاف هحبذ وأ هفلتأ ناب كلذو ) :م (يرودقلا رصتخم» يف يأ :ش ( باتکلا يف لاق امک هيف یدعت

 نإف « دعب ميلستلاب لب عيبلا درجمب ققحتي ال يدعتلا نأل ميلستلا ركذ اغإ :ش ( هملسو هعاب وأ

 . عيبلاب كلذ لاز دقو بصاغلا نم ذخآ نم اتكمتم ناك هنأل « هب لصحي هدي تیوفت

 ةيرحلاك دالوألا ىلإ يرست تاهمألا يف ةراقلا فاصوألاو ةتبلأ ةنومضم مألا نإ :ليق نإف

 . ءارشلا ىف كلملاو ةبقرلاو

 نإف ‹ بصاخلا ةمذ يف قح موزل وه لب « مألا يف ةراق ةفصب سيل نامضلاب : بيجأ

 . اًراجم ناک لاملا هب فصو

 ‹ اهفيز ةرامأ ناكف اهيف ةروكذملا ةلعلا ققحتت ملو عضاوم يف نامضلا دجو دق : ليق نإف

 اذإ طقسملاو بصاخلا دي لازأ لب كلاملا دي لزي مل نإو نمضي هنإف « بصاغلا بصاغك كلذو

 لزي ملو دلولا هب نمضي دلولا عنم اذإ رورغلاو « ادي لزي ملو داهشإلا ىلع ةردقلا عم دهشي مل
 ةلازإ ةمث سيلو ‹ كلملا ريغ يف رئبلا رفحك اهربشت فالتإلاب لاومألا نمضيو دلولا قح يف ادي

 . اهتابثإ الو دحأ دي

 امو . ةلاحم ال ادرطم نامضلا بجوي روكذملا ريسفتلا ىلع بصغلا نإ : انلق اغإ باوجلاف

 تہثي اًيعون امكح نامضلا نوكي نأ زاوحمل كلذ مزتلي ملف بصغ لك نامضلا بجوي ام لك نإ

 . ايدعت نوكي ام ةلعلا نم هنم صخش لك

 نم ةجرخملا ةيبظلا يف امك هلوق نع باوج اذه :ش ( مرحلا نم ةجرخملا ةيبظلا يفو ) :م
 رهاظ وهف لاسرإلا نم نكمتلا لبق اهيلع ساق نإ هنأل « حيحص ريغ سايقلا نأ هريرقت «مرحلا

 نم نكمتلا لبق كله اذإ اهدلو نمضيال ):م هلوق ىنعم وهو « هيلع نامض ال هنأل « داسفلا

4° 



 وهو قتحلا بحاص بلط دعب عملا دوجول هدعب كله اذإ هنمضي امنإو «عنملا مدعل لاسرإلا

 اذهلو ةيانج نامض وهف باوجلا قلطأ ولو «-هللا مهمحر - انخياشم رشكأ اذه ىلع « عرشلا

 ىلع ديلا تابثإ وهو اهقوف وه اب بجي نألف « ةراشإلاو ةناعإلاب بجيو اهرركتب رركتي
 ىلوأ نمألا قحتسم

 ا
 ‹ عنملا رابتعاب هيف نامضلا نأل « كلذكف نكمتلا دعب اهيلع لاق نإو :ش ( عنملا مدعل لاسرإلا

 نم نكمتلا دعب يأ :ش ( دعب كلهاذإ ) :م دلولا يأ :ش ( هنمضی امنو ) :م هلوق ینعم وهو

 م ةنومضم مألا نأ رابتعاب ال :ش ( عرشلا وهو قحلا بحاص بلط دعب عملا دوجول ):م لاسرإلا

 . نيمدقتملا :ش ( انخياشم رثكأ اذه ىلع)

 دعب كله ءاوس نامضلا بجي لاقي نأب مرحلا ديص دلو يف يأ :ش ( باوجلا قلطأ ولو ) :م

 مرحلا ديص يف نامضلا يآ :ش ( ةيانج نامض وهف ) :م نكمتلا لبق وأ لاسرإلا نم نكمتلا

 نمألا تيوفتب ىنعم كالهإلاو فالتإلا لصح دقو ةيديصلا ىنعم فالتإ يأ « ةيانج نامض

 . نامضلا بج وف

 م ءازجلا يأ :ش ( رركتي ) :م فالتإلاو ةيانج نامض هنوك لجألو يأ :ش (اذهلو ) :م

 هلسرأ مث مرحلا نع ديصلا جارخإ ببسب نامضلا ىدأ ول هنإف « ةيانجلا رركتب يأ :ش (اهررکتب)

 ةرافك هيلعف هلتقو كلذ دعب هامر مث هنم رفكف اديص جرخأ ول «يجلاولولا ىواتف» يفو
 . ىرخأ

 جارخإلا يه يتلا ةيانجلا هذه رركتب لاسرإلا بوجو رركتي هانعم نوكي نأ زوجيو : ليق
 . الو ركذ ام برقألا نكلو ىنعم هل اذه : تلق . مرحلا نم

 هنإف مرحلا ديص لتق نم الجر ناعأ نأب :ش ( ةناعإلاب ) :م نامضلا يأ :ش ( بجيو ) :م

 . نيمرحم اناك اذإ لتاقلا ىلع بجي امك « لماك ءازج اًضيأ نيعملا ىلع بجي

 بجي امك نيعملا ىلع بجي لاح لك ىلعو « دحاو ءازج امهيلعف نيلالحإ اناك اذإ امأو

 ‹ ءازجلا يف ناكرتشم امهنإف هلتقف مرحلا ديص ىلع هريغ راشأ نأب :ش (ةراشإلاو ) :م رشابملا ىلع

 نألف ) :م ءازج امهنم لك ىلع بجي هنإف لحلا ديص لتق ىلع رخآ اًمرحم راشأ اذإ مرحملا اذكو

 . ةراشإلاو ةناعإلا قوف يأ :ش ( اهقوف وه اب بجي

 م صنلاب نمألا قحتسم هنأل مرحلا ديص وهو :ش ( نمآلا قحتسم ىلع ديلا تابثإ وهو ) :م
 م ىلوأ امهقوف وه اب بوجولاف ريدقتلاو « ةيردصم نأو « بجي نألف هلوقل ربخ :ش ( ىلوأ)
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 هب ءافو دلولا ةميق ىف ناك نإف بصاغلا نامض ىف ةدالولاب ةيراجلا تصقن امو : لاق . ىرحأو

 :-هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو ‹ بصاغلا نع هنامض طقسو دلولاب ناصقنلا ربج

 ‹ ةيبظلا دلو يف امك هكلمل ًارباج حصي الف ‹ هكلم دلولا نأل دلولاب ناصقنلا ربجي

 . ديكأتلل ركذ هانعمب اًضيأ وهو « ىلوأ ىلع فطع :ش ( ىرحأو)

 لك قح يف ال نامضلا بوجول حلاص ببس مرحلا ديص قح يف نمألا تيوفت : ليق نإف
 « لح ال مرحلا ديص ناك ولف « هلكأو هعيب لحي هنأ ليلدب « مرحلا ديصب سيل دلولاو « دويصلا

 . فئاخلا قح يف نمألا

 ETE "یی کلو لحي ناک نار هلکآو

 . مهفاف « امکح

 امو هلوقو : يرودقلا لاق يآ :ش ( بصاغلا نامض يف ةدالولاب ةيراجلا تصقن امو : لاق ) :م

 لوصوملا ىلع دئاعلاو « هربخ بصاغلا نامض ىف هلوقو . ةيراجلا تصقن يذلاو يأ « ًادتبم

 يف تدلوف « ًالثم املأ يواست لجر ةمأ بصغ هتروص < ةيراجلا هتصقن يذلاو يأ « فوذحم
 نمضي هنإف ةئامسمخ اهتميق تراص ىتح ةدالولاب تصقن وأ « ًالثم ةئامسمخ اهتميق ادلو هدي

 امأ «‹ بصغلا دعب تئيج اذإ كلام لاق هبو ءالصفم ىتأي ام ىلع دلولاب ربجني هنكلو ناصقنلا

 . ربجني اندنعو ءدلولاب ربجني الو ةدالولا دعب نمض ًالماح بصغ ول

 امو هلوقل ريسفت اذهو ةيراجلا صقن يذلاب يأ :ش ( هب ءافو دلولا ةميق يف ناك نإف ) :م

 يفت دلولا ةميق ناك نإف يأ « ءافلاب هركذ كلذلف بصاخلا نامض يف ةدالولاب ةيراجلا تصقن

 ‹ تصقنام نامض يأ :ش ( بصاغلا نع هنامض طقسو دلولاب ناصقنلا ربج ) :م ناصقنلا كلذ

 عم دلولا درب ناصقنلا كلذ ربجف ةئامسمخ ةيراجلا ناصقن نأ ةروكذملا ةروصلا يف انلق دق انأل

 -دمحأ لاق هبو :ش ( دلولاب ناصقنلا ربجي ال : -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو ) :م
 نأل :ش ( هكلم ارباج حصيالف ) :م بصاخغلا كلم يأ :ش ( هكلم دلولا نأل ) :م -هللا همحر
 .دجوي ملو هنم تاف ام ربج نامضلا

 ةميقو ةدالولا ببسب اهتميق تصقنو مرحلا نم اهجرخأاذإ :ش ( ةيبظلا دلو يف امك ) :م

 ىلإ اهدر بوجو عم ناصقنلا نامض بجي ءاهب رجني ال هنإف ناصقنلا كلذ يواسي اهدلو
 . مرحلا
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 هريغ ةاش فوص زج اذإ امك راصو « ءافو دلولابو مألا تتام وأ «درلا لبق دلولا كله اذإ امكو

 ببس نأ : انلو . ميلعتلا هانضأف ةفرحلا هملع وأ هريغ دبع ىصخ وأ هريغ ةرجش مئاوق عطق وأ

 الف اًلاصقن دعي ال كلذ دنعو ‹ فرعام ىلع قولعلا وأ ةدالولا وهو دحاو ناصقنلاو ةدايزلا

 مث اهتينث تطقس وأ تنمس مث تلزهف هنيمس ةيراج بصغ اذإ امك راصو « اًتامض بجوي

 وأ ) :م ناصقنلا نامض بجي هنإف « ملا در لبق يأ :ش ( درلا لبق دلولا كله اذإ امكو ) :م

 ( ءافو دلولابو ) :م «حاضيإلا»و «رارسألا» يف صنلا اذكه < ةدالولا بسب يآ :ش ( مألا تتام

 .ءافو دلولا ةميقب نأ لاحلاو يأ :ش

 تبلف هریغل ةاش يآ :ش ( هريغ ةاش فوص زج اذإ امك ) :م اذه مکح يأ :یه (راصو

 ربجني ال اهتيقب نإف اهناكم ىرخأ مئاوق تبنف :ش ( هريغ ةرجش مئاوق عطق وأ ) :م هريغ فوص
 هتمیق تدادزا نکلو « هيف ناصقن هناف هیتیصخ علق نب :ش ( هریغ دبع یصخ وآ ) :م ناصقنلاب

 ملع وأ يأ : ي را ماع وا م اتمیق مدرک ول ایک ةیصناا ناق تغ هتاف يمنا بسب

 ا ميلعتلاب هانضأ ام رجني الف :ش ( ميلعتلا ) :م ببسب :ش ( هانضأف ) :م ةفرحلا هريغ دبع

 . ةفرحلا ملع ببسب هتميق تدادزا

 م امهدنع :ش ( ةدالولا ) :م ببسلا يآ :ش ( وهو دحاو ناصقنلاو ةدايزلا ببس نأ : انلو ) :م

 قيرط يف :ش ( فرعام ىلع ):م -هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينح يبأ دنع :ش (قولعلا وأ )

 ةدالولا نأ وهو « ببسلا داحتا قيرطب ةدال ولاب تئافلا ربغلا نع فلخ دلولا نأ اذه ريرقت فالخلا

 . دلولا ةيلام ثودحو لصألا ةيلام نم ءزج تاوف تبجوأ

 ‹ اهل اًمصو مألا يف ابيع ناك لب ًالام ناك ام هنكل لاصفنالا لبق ادوجوم ناك نإو هنأل

 تناك ناصقنلاو ةدايزلا يف رثأ ىتم دحاولا ببسلاو لاصفنالا دعب ادوصقم الام راص اغنإو

 نمثلا ناك هكلم يف نمثلا لخدأو عئابلا كلم نع ميبملا لاز امل عيبلاك ناصقنلا نع اًملخ ةدايزلا

 مث ةميقلا لثمب ءيش عيبب هيلع نادهاشلا دهش ول ىتح « ببسلا داحتاب عيبملا ةيلام نع اًمقلخ

 (اناصقن دعيال ):م ناصقنلاو ةدايزلل اًببس دحاولا ءيشلا نوك يأ :ش ( كلذ دنتعو ) :م
 :ش ( اًامض بجوي الف ) :م هتلباقم يف ةدايزلا لوصحل اًتاصقن لصاحلا ناصقنلا دعب يأ :ش

 بصغ اذإ امك راصو ) :م هلوقب كلذ حضوأ مث « اًتامض ناصقنلا بجوي الف كلذك ناك اذإ يأ

 ةدحاو ةينثلاو ةطقاسلا ريغ اهتينث يأ :ش ( تتبن مث اهتين تطقس وآ تنمس مٹ تلزهف ةنيمس ةيراج

 امهنم ةدحاو لك نأل كلذب تيمس « لفسأ ناتنئاو قوف ناتتثا ةمدقملا نانسألا يهو ايانلا
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 دلوو عطقلا ناصقن نع بستحیپ دبعلا عم هادآو اهشرأ لخأو هدي يف بوصغملا دي تعطق وآ

 ةدالولا ذإ «مألا تول ببسب تسيل ةدالولا نأ : ةيناثلا جيرختو « مألا تنام اذإ اذكو« عونم ةيبظلا

 . ابلاغ هيلإ ىضفت ال

 . اهبحاص ىلإ ةنومضم

 م بصاغلا دي يف بوصخملا دبعلا دي عطق وأ يأ :ش ( هدي يف بوصغملا دي تعطق وأ ) :م

 :ش ( دبعلا عم هادأو ) :م يناجلا نم ةعوطقملا ديلا شرأ بصاغلا ذخأو يأ :ش (اهشرأ ذخأو)

 ( عون ةيبظلا دلوو عطقلا ناصقن نع بستحي ) :م كلاملا ىلإ دبعلا عم شرألا بصاخلا ىدأ يآ

 . هتيبظ يف امك « -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لوق نع باوج اذه :ش

 هنإ :ليق لب « لاق امك دلولا ةميقب ربجنت ال ةدالولاب ةيبظلا ناصقن نأ ملسن ال هريرقتو

 . هيلع امهسايق عني اذه ىلعف فنصملا بهذ هيلإو « ارباج نوكي نأ حلصي

 ملسن ال ينعي « عونم ًاضيأ مألا توم ىلع سايقلا نأ ينعي :ش ( مألا تتاماذإ اذكو ) م

 رهاظ ريغ يف ليق امك رجني لب « ءافو اهيف ناك اذإ دلولا ةميقب اهتميق ربجنت ال تتام اذإ مألا نآ

 . ةياورلا

 رهاظ وهو دلولاب ربجنت ال مألا تتام اذإف ةيناثلا ةياورلا يأ :ش ( ةينافلا جيرختو ) :م

 ىتأتي الف ناصقنلا ربجني امهدحأ يف « ناتياور مألا توم ةلأسم يف نأ انه اه لصاحلا . ةياورلا

 نأ ) :م هلوقب هنع باوجلا ىلإ راشآ نكلو . ارهاظ انيلع ىتأتيو ربجني ال ةيناثلا يفو . انيلع
 ىلإ ةدالولا يضفت ال هنأل يآ :ش ( ابلاغ هيلإ يضفت ال ةدالولا ذإ « مألا تومل ببسب تسيل ةدالولا

 نإف ‹ كلذك سيل انه اهو ادحاو بسلا ناك اذإ اميف انمالك نأ دارأ ٠ لاوحألا بلاغ يف توما

 . ابلاغ هيلإ يضفي ال ذإ «مألا تومل ببسب سيلو ةدايزلل ببس ةدالولا

 . اًببس نوكتف ةروصلا هذه يف هيلإ تضفأ اهنإ : تلق نإف

 ال يبصلا نأ ىرت الأ « اهدارفآ ىلإ ال تافرصتلا بابسأ عاضوأ ىلإ رظنلاب وه : تلق

 يورو . راضملل ببس لصألا يف امهنأل ‹ ةروص يف عفنلا ققحت نإو قاتعلاو قالطلل لهؤي
 نمضيو « ةدالولا ناصقن ردق دلولاب ربجي هنأ وهو ىرخأ ةياور -هنع هللا ىضر- ةفينح ىبأ نع

 نود ةدالولا ببسب ناصقنلاف «توملا بجوت ال ةدالولا نأل « مألا ةميق نم كلذ ىلع دازام
 در اذكف « دلولاب ًاروبجم ناصقنلا ناك ةيراجلا نيع در ولو . نيعلا درك ةميقلا درو مألا توم

 . تاياور ثالث هيف راصف « اهتمیق

 همحر- ةفينح يبأ نع يور دقف ءافو دلولابو مألا تتام اذإ «ةيناهربلا قيرطلا» يف ركذو
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 هفلخ در نم دب ال اذكف « ةءاربلل هلصأ در نم دب ال هنأل ؛ درلا لبق دلولا تام اذإ ام فالخبو

 نم كلذ ءارو اميف ببسلا يف داحتا الو « ةقسفلا ضعب ضرغ هنأل ةدايز دعي ال ءاصخلاو

 ةدايزلاو ميلعتلا ناصقنلا بیسو ومنلا ةدايزلا اببسو ‹ زجلاو عطقلا ناصقنلا ببس نأل لئاسلا

 . مهفلا اهبيس

 نوكي ةياور يفو « اًقلخ نوكي ال ةياور يفو « اًفلخ دلولا ريصي ةياور يف « تاياور ثالث -هللا
 . مألا نع اًقلخ نوكي هنأ اهيف لاق يتلا ةياورلا راتخن نحنف : لاق . ةدالولاب تصقتنا امع افلح

 دلولا كله اذإ امكو « امهلوق نع باوج اذه :ش ( درلا لبق دلولا تام اذإ ام فالخبو ) :م

 اذإو « دلولا درب ناصقنلا ربجني له ةدالولا ناصقنب مألا در اذإ اميف انمالك نأ ههجو . درلا لبق

 ؛ ةءاربلل هلصأ در نم دب ال هنأل ) :م هلوق ىنعم يهو « هب ناصقنلا ربجني فيك اًكلاه دلولا ناك

 اهدر امو اهذخأ يتلا ةفصلاب لصألا در هيلع بجاولا نأ ينعي :ش ( هفلخ در نم دب ال اذکف

 الف ناصقنلا نع فلخ وه يذلا دلولا عم اهدر ول نأ ةفصلا كلتب نوكي اغإو « ةفصلا كلتب
 ج

 .ًاربي

 دعي ال ) :م دودم هنآ ينعي یصخی ىصخ ردصم هنأل لاعف نزو ىلع :ش ( ءاصخلاو ) :م

 م هنع يهنلا درو مارح رمأ هنأل ؛ عرشلا يف رابتعا هل نكي ملف :ش ( ةقسفلا ضعب ضرغ هنأل ةدايز

 دبعلا ميلعتو ةرجشلا مئاوق عطقو « ةاشلا فوص زج ةلأسم نع باوج :ش ( ببسلا يف داحتا الو )

 ( لئاسملا نم كلذ ءارو اميف ) :م ببسلا يف داحتا الو بہسلا دحتا اذإ اميف انمالك نأ دارأ « ةفرحلا

 لئاسملا نم دارأو . ءاصخلاو « دلولا تومو مألا توم ةلأسم نمانركذام ءارواميف يأ :ش

 . هريغ دبعل ةفرحلا ميلعت ةلأسمو « ةرجشلا مئاوق عطق ةلأسمو « ةاشلا فوص زج ةلأسم

 فوص يف زجلاو ةرجشلا مئاوق يف عطقلا يأ :ش ( زجلاو عطقلا ناصقنلا ببس نأل ) :م

 اًقلخ ةدايزلا لعجت مل اًملتخم ببسلا ناك اذإف « عطقلا ال ًاتبنم لحما نوك ةدايزلا ببسو ءةاشلا

 يف انمالكو ناببسلا فلتخاف « انركذ امك اًتبتم لحملا نوك وهو :ش ( ومنلا ةدايزلا ببسو ) :م

 ةدايزلاو) :م لازهلا هب لصحيف ةقشملا بجوي هنأل دبعلا يف :ش ( ميلعتلا ناصقنلا ببسو ) :م دحتما

 امهدحأ قبسيو ميلعتلا يف نانثالا كرتشي اذهلو « ةقاذحلاو نهذلا ةدوج وهو :ش ( مهفلا اهبيس

 . دحتملا يف انمالكو ببسلا فلتخا دقف كلذك ناك اذإف ‹ همهف ةعرسل ميلعتلا يف رحخآلا

 الف ىلوملا كلم دلولا نأ وهو مصخلا ةتكن لصأو « اهب دهشتسملا باوج روكذملا : ليق نإف

 . هلاح ىلع وهف هكلم يف عقو « ناصقنلا رباج نوكي نأ حلصي

 جتحي مل اًناصقن نكي مل اذإو « اًناصقن دعي ال هلوقب هباوج ىلإ راشأ فنصملا نأب : بيجأ
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 « تقلع موي اهتميق نمضي اهسافن يف تتامواهدر مث تلبحف اهب ینزف ةيراج بصغ نمو : لاق
 ء اًضيأ ةمألا يف نمضي ال : الاقو .-هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذه « ةرحلا يف هيلع نامض الو

 حص دق درلا نأ : امهل

 . ةرابعلا يف عسوت هيلع رباجلا قالطإف « رباج ىلإ

 نامضب هعافترا دنع ىلوملل اكلم ىقب ال ناصقنلا نع ألدبو افلح دلولا ناك ول : ليق نإف
 ۰ . دحاو كلم يف نالدبلا عمتجي الثل بصاغلا

 « تاذلا ثيح نم لدب لب لدبب سيل كلملا ثيح نمو ةلاحم ال ىلوملا كلم هنأب : بيجأ

 . ىلوملا كلم يف يقبو ةفيلخلا لطب ناصقنلا عفترا اذإف

 . نومضملا نع اًفلخ نوكي فيكف ةنامأ هدنع دلولا : ليق نإف

 اذهو « هنيمضت ال اًتاصقن هدع مدع نم -هللا همحر- فنصلا هيلإ راشأ ام : باوجلاف
 هتحيرق ىكزأ امو هريرحت قدأ ام اًلاع فنصملا رد هللف « اًضيأ لاؤسلا نع عفدلل حلاص باوجلا
 . هرظن نعمأ امو

 موي اهتميق نمضي اهسافن يف تتامو اهدر مث تلبحف اهب ىنزف ةيراج بصغ نمو : لاق ) :م
 - ةفينح يبأ نع برقعي نع دمحم هيف هتروصو : ؛ريغصلا عماجلا»يف لاق يأ :ش ( تقلع

 وه لاق اهسافن يف تومتف لبحتف اهدري مث اهب ىنزف ةيراحلا بصخغي لجرلا يف -هللا همحر
 نامضال : دمحمو فسوي وبأ لاقو . نامض ةرحلا يف هيلع سيلو تقلع موياهتميقل نماض

 . ىهتنا « اهدري امدعب اهسافن يف تتام اذإ ًاضيأ ةمألا يف هيلع

 :دمحم لاق . ةعواطم وأ ةهركم اهب ىنزاذإ هب ديري : (هحرش »يف ديهشلا ردصلا لاقو

 وأ جوزلا نم ناك اذإ هنأل انزلا نم لبحلاب ديق اغإو « ةيعاوطلا ةلاحب هديقي ملو اًقلطم ہرکذ
 : لاق ثيح لبحلا مدق هنأل لبحتف اهدري مث هلوق يف هعباتي مل فنصملا نإ مث « نامض الف ىلوملا

 . خسنلا ةماع يف وه اذكهو « درلا تقو ادوجوم ناك لبحلا نأ نايبل اهدر مث تلبحف

 . اريغصلا عماجلا»يف هلاق امل ةعباتم درلا جدقتب لبحتف اهدر مث « خسنلا ضعب يف عقوو

 ال هنأل :ش (ةرحلا يف هيلع نامض الو ) :م تلبح اذإ « اًقولع قلعت ماللا رسكب تقلع : هلوق

 يف نمضي ال : الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ):م نامضلا بوجو يأ :ش (اذه ) :م

 هنأل :ش ( حص دق درلا نأ :امهل ) :م ةثالثلا تلاق هبو ‹ لبحلا ناصقنالإ :ش ( اًضيأ ةمألا

 . نامضلا نع ة ءاربلا بجوت هتحصو قحتسملا ىلإ قحلا لصوأ
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 يف تمح اذإ امك ‹ بصاغلا نمضي الف ةدالولا وهو ‹ كلاما دي يف ثدح ببسب هدعب كالهلاو

 یرتشا نمکو «هنم تکلهف تدلجف اهدر مث « هدي يف تنز وآ تکلهف اهدر مث بصاغلا دی
 عئابلا ىلع عجري ال اهسافن يف تنامو يرتشملا دنع تدلوف « عئابلا دي يف تلبح دق ةيراج

 درلا دجوي ملف كلذ اهيفو تدرو فلتلا ببس اهيف دقعنا امو اهبصغ هنآ : هلو ‹ قافتالاب نمثلا

 يف اهب تلتقف ةيانج بصاغلا دي يف تنج اذإ امك راصو درلا حصي ملف . هذخأ يذلا هجولا ىلع

 ءاذهاذك ةميقلا لكب بصاغلا ىلع عجري اطخ ةيانجلا تناك ناب « اهب تعفد وأ كلاما دي

 ءارشلا لصف يفو .درلا داسف دعب بصغلا نامض ىقبيل بصغلاب نمضت ال اهنأل ؛ ةرحلا فالخب

 ج
 هدنع ناک ببسب تكله ثيح درلا ةحص ملسن ال لاقي امع باوج :ش ( هدعب كالهلاو) م

 ببسب ال :ش ( ةدالولا وهو كلاملا دي يف ثدح ببسب ) :م ناک درلا دعب يأ « هدعب كالهلاو لاقف

 م ىمح ةيراجلل لصح اذإ يأ :ش ( تمح اذإ امك بصاغلا نمضي الف ) :م بصاغلا دنع ناک

 ۾ ناصقنلا نمضي نكلو اهتميق بصاغلا نمضي ال ثيح :ش ( تکلهف اهدر مث بصاغلا دي يف)

 ( هنم تکلهف تدلجف اهدر مث) م بصاغلا دي يف ةيراجلا تنز اذإ اب وأ يآ :ش ( هدي يف تنز وأ)

 . ناصقنلا نمضي نكلو اهتميق بصاغلا نمضي ال ثيح دلحلا نم يأ :ش

 يرتشملا نأ لاحلاو :ش ( يرتشملا دنع تدلوف « عئابلا دنع تلبح دق ةيراج ىرتشا نمكو ) :م

 . عامجإلاب نمضت ةدالولاب تتام اذإ هنأل ؛ اهسافن ىف : هلوقب ديق . لبحلا ناصقنب

 ببس اهيف دقعنا امو اهبصغ هنأ ) :م - هنع ىلاعت هللا يضر- ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 ينعي « فلتلا ببس اهيف دقعنا ناك ام هنآ لاحلاو ةيراحجلا بصغ بصاغلا نأ يأ :ش ( فلتلا

 تدرو يأ :ش ( كلذ اهيفو تدرو ) :م فلتلا ىلإ يضفي ام اهب سيل ةغراف تناك ذخألا تقو

 :ش ( درلا حصي ملق هذخأ يذلا هجولا ىلع درلا دجوي ملف ) :م فلتلا ببس اهيف نأ لاحلاو ةيراجل ا

 . هذخأ يذلا هجولا ىلع نوكي هنأ هنم حيحصلا نأل

 يف) :م اهببسب يأ ةيانحلاب يأ :ش ( اهب تلتقف ةيانج بصاغلا دي يف تنج اذإ امك راصو ) :م

 اذك « ةميقلا لكب بصاغلا ىلع عجري اطخ ةيانجلا تناك نأب ) :م ةيانجلاب يأ( اهب تعفد وأ كلاملا دي

 تلبحف اهرك لجر اهب ىنز اذإ :ش ( ةرحلا فالخب) :م اهيف عزانتلا ةلأسملا مكح يأ :ش (اذه

 دعب بصغلا نامض ىقبيل بصغلاب نمضت ال) :م ةرحلا نأل يآ :ش ( اهنأل ) :م اهسافن يف تتامف

 . عامجإلاب نمضي ال انزلا نودب هدنع تکله ول اذهلو « یلبح اھنوکب :ش ( درلا داسف

 ئابلا دنع تلبح دق ةيراج ىرتشا نمك امهلوق نع باوج اذه :ش ( ءارشلا لصف يفو ) :م

{V۷ 



 فلتم الو حراج ال ملؤم دلجل ببس انزلاو درلا ةحص طرش هانركذ امو « ميلستلا ءادتبا بجاولا

 ‹ لئلا رجأ بجيف اهنمضي :-هللا همحر- ىعناشلا لاقو . ناصقنلا مرغيف هلامعتساب

 يأ :ش ( ميلستلا ءادتبا ) :م عئابلا ىلع :ش ( بجاولا ) :م ءارشلا لصف نأ وهو « قرفلا قيرطب

 . ميلستلا دعب ال سافنلاب اهتومو هنم كلذ ققحت دقو دقعلا هيلع عقو يذلا هجولا ىلع عيبملا ميلست

 طرش هيلع هذخأ يذلا هجو بوجو نم انركذ ام يأ :ش ( هرلا ةحص طرش هانركذ امو ) :م

 . دساف لثمن وهو « هطرش دجو ام ىلع هطرشب دجوی ملام ليثمت ناكف « دجوي ملو درلا ةحصل

 يف لخدت ال فاصوألا ذإ نيعلا الإ لوانتي مل ءارشلا نأ هقيقحتو : ةعيرشلا جات لاقو

 لام وه يذلا نيعلا ميلست عئابلا ىلع بجاولا ناكف « نمثلا نم ءيش اهلباقي ال اذهو « ءارشلا

 . هدي يف كالهلاب هيلع يرتشملا عجري الف دجو دقو موقتم

 دي يف تلزهف ةنيمس ةيراج بصغ ولاذهلو « هيف ةلخاد فاصوألا نإف بصخلا امأو

 ادر اهنودب درلا ناك هيف فاصوألا تلخد اذإو « ناصقنلا نمضي هنإف كلذك اهدرو بصاغلا

 ‹«توملا تقو فعضلاو ىمحلا نم اهب ام توملا ببس نألف بصاغلا دي ىف تمح اذإ امأو . ادساف

 . كشلاب كلاما دي يف تثدح وأ « بصاغلا دي يف تناك ةرامع هببس نوكي نأ لمتحيو

 نأ هريرقتو « هرخآ ىلإ هدي يف تنز وأ امهلوق نع باوج :ش ( ملؤم دلج ببس انزلاو ) :م
 الو :ش ( فلتم الو حراج ال ) :م ملؤم دلجل اًبجاو ناك اغإ « بصاغلا دي يف دجو يذلا انزلا

 ۾ :هلوق ىنعم وهو « نمضي الف بصاغلا دي يف بجو ام ريغ فلتم دلجب كلاملا دي يف تدلج

 . :ش ( بصاغلا دي يف ) :م فلتملا دلجلا وهو :ش ( ببسلا دجوي ملف)

 تاراشإ» يف لاقو : يرودقلا لاقو يأ :ش ( هبصغ ام عفانم بصاغلا نمضي الو : لاق ) :م

 ةقيرطلا» يف لاقو . كلاملا ىلع اهلطع وأ هسفن ىلإاهفرع ءاوس نمضيال عفانملا رارسألا

 . - هللا مهمحر- انئاملع لوق يف كالهتسالاو بصغلاب نمضت ال عفانملا «ةيناهربلا

 هلمعتسا وأ « عفانملل ابصاغ راص ىتح ارهش هكسمأف ادبع بصغ لجر : ةلأسملا ةروصو

 حرش يف يودزبلا مالسإلا ردص لاقو « عفانملا هذه نمضت ال اندنع اهل اکلھتسم راص یتح

 الإ ) :م انئاملع بهذم وهو رجأ رادلا ىنكسو ةبادلا بوكر يف بصاخلا ىلع سيل :«يفاكلا»

 ذشنيحف « هلامعتساب بوصغملا نيع صقني نأ الإ يآ :ش ( ناصقنلا مرغيف هلامعتساب صقني نأ

 . ناصقنلا نمضي

 اذه :ش ( لامل رجأ بجيف ) :م عفانملا يأ :ش ( اهنمضي :-هللا همحر -يعفاشلا لاقو ) :م
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 بجي اهنكس نإ : -هللا همحر- كلام لاقو . اهنكس وأ اهلطع اذإ ام نيب نيبهذملا يف قرف الو

 اذكف دوقعلاب نمضت ىتح ةموقتم لاومأ عفانملا نأ :هل . هيلع ءيش ال اهلطع نإو لمملا رجأ

 يف ةثداح نكت مل يه ذإ « هناكم يف اهثودحل بصاغلا كلم ىلع تلصح اهنآ انلو . بوصعملاب

 هنأو ؟ فيك. هکلم نمضي ال ناسنإلاو « هتجاحل اًعفد اهكلميف ىقبت ال ضارعٍإ اهنأل ؛ كلاما دي

 اهبصغ ققحتي ال

 س

 -هللا همحر- دمحأ لاق هبو « هدنع لثملا رجأب ةنومضم عفانملا نأ ينعي «هدنع نامضلا ريسفت

 ةروص يفاذكو ‹بصغلا ةروص يف انلوقك نمضتال اهنآ اوركذو كلام باحصأ فلتخاو

 . باودلاو ديبعلا ةلغ مرغي الو منغلاو لبإلاو عابرلا ةلغ نمضي مساقلا نبا نعو . فالتإلا

 قالطإلا ىلع نمضيال اذهلو « ال اهلطع نإو « لثملا رجأ بجي اهملس نإ مهضعب لاقو

 وأ اهلطع اذإ ام نيب ) :م يعفاشلا بهذمو انبهذم يأ :ش ( نيبهذملا يف قرفالو ):م انلوقک

 . هدنعدوجولأ

 هنأل :ش ( هيلع ءيش ال اهلطع نإو لئملا رجأ بجي اهنكس نإ :-هللا همحر - كلام لاقو ) :م

 . يناثلا نود لوألا يف عفتنا

 حلصت اهنإف الاومأ اهنوك امأ :ش ( ةموقتم لاومأ عفانما نأ ) :م يعفاشلل يآ :ش ( هل ) :م

 . سانلا دنع ةزيزع عفانملاو « ةزعلا نع ةرابع موقتلا نألف ةموقتم اهنوك امأو ءاًقادص

 ةدساف وأ تناك ةحيحص :ش ( دوقعلاب نمضت ىتح ) :م اهلجأل نايعألا نولذبي اذهلو

 موقتملا ريغ لعجي ال دقعلا نأل بوصخملاب نمضي اذكف يأ :ش ( بوصعملاب اذكف ):م عامجإلاب

 . ةتيملا ىلع درو ول امك « اًموقتم

 يأ :ش ( هناکم يف اهثودحل بصاغلا كلم يف تلصح ) :م عفانملا يأ :ش ( اهنأ : انلو ) :م

 :ش ( اهكلميف ىقبت ال ضارعأ اهنال كلاما دي يف ةثداح نكت مل يه ذإ ) :م هبسكو هتردقو هفرصت

 اعفرالإ دبعلل تبثي مل كلملا نأل :ش ( هتجاحل اعفد ) :م هکلم وهف لجرلا ناکمإ يف ثدح ام نأل

 . لجرلا كلم يف ةلصاح عفانملاف « فيلاكتلا ةماقإ ىلإ هتجاحخل

 ءيش ىلع ىلوتسا نم نآ قیقحتلاو « هسفن كلم يأ :ش ( هکلم نمضي ال ناسنإلاو ) :م

 هكلميف نمضتي ال انه اهو « هكلي ال ذئنيحف « هكلام دي ةلازإل ءاليتسالا نمضت اذإ الإ هكلمي

 . هتجاح اعفد هيلع ىلوتملا

 اهبصغ ققحتي ال ):م نأشلا يأ :ش ( هنأو ) :م ؟نامضلا نوكي فيك يأ :ش ( ؟فیک ) :م
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 هذه تفرع دقو ‹ نايعألا ءاقبو اهئانف ةعرسل نايعألا لثامت ال اهنألو « اهل ءاقب ال هنأل اهفالتإو

 ‹ فلتخملا ىف ذخآملا

 ضارعأ اهنأل < عفانملل يأ :ش ( اهل ءاقب ال هنأل ) :م اهفالتإو عفانملا بصغ يأ :ش ( اهفالتإو
 هئاقب لاح يف دري امنإ هبصغو ءيشلا فالتإ ذإ  هفالتإو هبصغ روصتي ال ىقبي ال اعو ىشالتت
 طرش نكلو « اهفالتإو عفانلا بصغ ققحت انملس نثل و « دارأ عفان نألو يأ :ش ( اهنألو) :م
 ( نايعألا ءاقبو ):م عفانملا ءانف يأ :ش ( اهئانف ةعرسل نايعألا لثامت ال ) :م عفانملاو ةلثامملا نامضلا
 . نمضي الف ةلثامملا دجوت ملف :ش

 ‹ ىقبت يه يتلا مهاردلاب نمضي هنإف داسفلا هيلإ عرسي ام فلتأ اذإ ام هيلع دري : ليق نإف
 . ةربتعم ريغ ءاقبلاو ةلثامملا ىلع لدف

 ىرت الأ « ضرعو رهوج نيب ال « قابو قاب نيب نوكت ام يه ةربتعملا ةلثامملا نأب : بيجأ
 . رخآلا نود ىلبي امهدحأ ناك نإو « زئاج مهاردلاب بايثلا عيب نأ

 ال زئاج هنإف ميتيلا مهاردب هيلإ جاتحي ام ميتيلا يصولا رجأتسا اذإ ام اًضيأ دري :لیق نإق
 هجولاب الإزوجيال ميتيلا لام ىلإ نابرقلا نأل زاج امل احيحص متركذام ناك ولو . ةلاحم
 . نسحألا

 . تافرصتلا يف ابيع دعي

 وهو بصاغلا بناج ةياعرو « مولظم وهو كلاما قح رادهإ ىلإ يضفي ركذ ام : تلق نإف
 . ملاظ

 ريخأتلاو ءًالصأ توفي ةدايزلا يف بصاغلا قحو ةرخآلا راد ىلإ ىخارتي كلاملا قح : تلق
 . لاطبإلا نم نوهآ

 . ايندلا ماكحأ يف انمالك : تلق نإق

 ةرخآلا يفال ايندلا يف توفي كلاملا قحو « انيبام ىلع طرش ةلثامملا نكل ىلب : تلق

 نم اًتئاف نوکیف نيرادلا يف توفي ةدايزلا يف بصاغلا قحو « هجو نود هجو نم اًشاث نوکیف

 . ىلوأ ررضلا ىندأ لمحت ناکف « هجو لک

 هركذ ام دارأ وأ « مكحلا طانم يه يتلا يأ ذخأم عمج وه :ش ( ذخآملا هذه تفرع دقو ) :م
 -هللا همحر- ثيللا يبأ هيقفلا فلتخم هب دارأ :ش ( فلتخملا يف ) :م هرخآ ىلإ نايعألا لثامت
 هب دارأ نوكي نأ زوجي ال مل نکلو « «ةيانعلا» بحاص كلذ ىلع هعبتو . يزارتألا لاق اذكه
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 ام نأ الإ ‹ دقعلا دجوي ملو دقعلا دورو دنع ةرورض موقتن لب < اهناذ يف ةموقتم اهنأ ملسن الو

 . نيعلا ءازجآ ضعب هكالهتسال هيلع نومضم هلامعتساب صقتنا

 ملع يف ةروكذملا لئاسملا ةلمج نم ةلأسملا هذه نإف <« ىعفاشلا نيبو اننيب ةقيرطلا فلتخم

 . مهفاف مكحت ثيللا يبأ فلتخم صيصختو اذه هدارم نأ رهاظلا لب «فالخلا

 انآ هريدقت ‹ ةموقتم لاومأ عفانملا هلوق نع باوج اذه :ش ( اهتاذ يف ةموقتم اهنأ ملسن الو ) :م

 ال اميف كلذو « زارحإلاو دوجولا قبسي ال موقتلا نأل اهتاذ يف ةموقتم لاومآ عفانملا ن ملسن ال

 اهيلع دقعلا دورو دنع ) :م ةجاحلا عفد ةرورضل يأ :ش ( ةرورض موقتت لب ) :م روصتم ريغ ىقبي
 اذه :ش ( هيلع نومضم هلامعتساب صقتنا ام نأ الإ ) :م هيف عزانتلا يف :ش ( دقعلا دجوي ملو

 .لامعتسالاب نوكي ابلاغ صقنلا نأل « بلاغلا

 :ش ( نوعلا ءازجأ ضعب هكالهتسال ) :م هلامعتسا نودب صقتنا ذإ اميف تباث مكحلا نكلو

 بصغلاب عفانلا نمضب هل ادعم ناك نإف « لالقتسالل ادعم نكي ملاذإ اذه : انخياشم لاق

 وأ لالغتسالل ادعم ناك ءاوس ةنومضم ةفوقوملا راقملا عفانم «ىربكلا ىواتفلا» يفو . فالتإلاو

 . فقوللاًرظنال

 لاومأو قافوألاو تالأسملا يف يعفاشلا لوقب نوتفي نورخأتملا انباحصأو : «ىبتجملا» يفو

 نمضي الإ روجسملا رونتلا سأر حتف ةلأسم يف مث . ةبصغلا ىلع اهعفانم رجأ نوبجويو «ىماتيلا

 نيخست نم دوصقملا وه ام فلتأ هن ال روصتم ريغ اهفالتإو عفانملا بصغ نأ عم بطحلا ةميق

 . بطحلا نمض كلذلف « نيعلا كالهتسا ةلزنمب اذه راصف ‹ رونتلا

3# ¥ 



 . نمضي مل ملسملا امهفلتأ نإف ‹ امهتميق نمض هريزنخ و يمذل ًارمخ ملسملا فلتأ اذإو : لاق

 وأ يمذ ىلع يمذ امهفلتأ اذإ فالخلا اذه ىلعو « اًضيأ يمذلل امهنمضي ال : يعفاشلا لاقو

 . يمذلا نم يمذلا امهعاب

 ( موقتي ال ام بصغ يف لصف ) :م

 . ةبسانملا وه موقتي ام بصغ بيقع هركذ :ش

 يف يرودقلا لاق يأ :ش (امهتميق نمض هريزنخ وأ يمذل ارمخ ملسملا فلتأ اذإ : لاق ) :م

 . هجوأ ةعيرأ ىلع اذهو « هرصتخم

 يف يرودقلا هركذ اذكهو « اندنع نمضي هنإف هريزنخ وأ يمذلا رمح ملسملا فالتإ : لوألا

 «يفاكلا حرش» يف يودزبلا مالسإلا ردص ركذو «يخركلا رصتخم حرش)» يفو . «هرصتخم)

 . ايش نمضي ال ةفينح يبأ لوق ىلع اريزنخ يمذ ىلع ملسم فلتأ ولو

 لوق سايق وهو فالخلا رکذ یرت امک اذهو « هتمیق نمضي دمحمو فسوي يبآ لوق ىلعو
 وأ رمخ ىلع ةيمذ يمذلا جوزت اذإ اميف حاكنلا باتك يف رم يذلاو -هللا همحر- ةفينح يبأ

 اناك نإو « نينيع اناك اذإ ريزنخلاو رمخلااهلف ضبقلا لبق امهدحأ ملسأ وأ املسأ مث ريزنخ

 يفو « ةميقلا بجت رمخلا يفف «-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ليصفتلا ىلع باوجل اف نينيد

 . كانه فرعام ىلع لما رهم ريزنخلا

 فلتآ نإو يآ :ش ( امهفلتا نإف ) :م هلوقب هيلإ راشآ « ملسملا رمح ملسملا فالتإ : يناثلا

 خسنلا ضعب يف عقوو « فالح الب :ش ( نمضي مل ملسملا ) :م نينئاكلا ريرتخلاو رمخلا ملسلا

 : ىلاعت هلوق ريظن « امهفلتأ يأ « اهفلتأ نإو هلوق ةعيرشلا جات كلذلف ريمضلا ديحوتب اهفلتأ نإ

 نوزنکي نيذلاو# : ىلاعت لاقو « ١١( ةيآلا ةعمحلا) 4 اهيلإ ارضفنا وهل وأ ةراجت اوأر اذإو #

 . ۲٤( ةيَالا : ةبوتلا) & اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا

 . فنصملا هركذي ملاذهو « فالخ الب نمضي ال هنإف ملسملا رمخ يمذلا فالتإ :ثلاثلا

 م نيئئاكلا ريزنخلاو رمخلا يأ :ش ( امهنمضي ال ) :م ملسملا يأ :ش ( هتإ : يعفاشلا لاقو) :م

 :ش ( فالخلا اذه ىلعو ) :م دمحآ لاق هبو « ملسمل ناك اذإ نمضي ال امك يأ :ش ( ًضيأ يمذلل)

 لوقبو « عبارلا هجولا وهاذهو :ش ( يمذ ىلع يمذ امهفلتأ اذإ ) :م يعفاشلا نيبو اننيب روكذملا

 . ضي دمحأ لاق يعفاشلا
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 الف ماكحألا قح يف انل عابتأ مهنأل ؛ يمذلا قح يف اذكف « ملسملا قح يف امهموقت طقس هنأ : هل

 لخلاك مهل رمخلا ذإ ‹ مهقح يف قاب موقتلا نأ انلو . نامضلا وهو موقتم لام امهفالتإب بحي

 نونيدي امو مهكرتن نأب انرمأ نخنو « انل ةاشلاك مهل ريزنخلاو ء انل

 (امهموقت طقس هنأ ):م يعفاشلل يأ :ش ( هل ) :م دمحأو يعفاشلل ًافالح اندنع زوجي هنإف يمذلا

 قح يف انل عابتأ مهنأل ؛ يمذلا قح يف اذكف ‹ ملسملا قح يف ) :م ريزنخلاو رمخلا موقت يأ :ش

 ةمذلا دقع اولبق اذإف» لب هلوقل ماكحألا يف نيملستلل عابتأ ةمذلا لهأ نأل يأ :ش ( ماكحألا

 ملسملا قح يف تبثي مكح لك نأ نيبف « « نيملسملا ىلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهل نأ مهملعأف

 فالتإب بجي الف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( لام امهفالتإب بجي الف ) :م يمذلا قح يف تبشي

 . هب نمضي ام يأ :ش ( نامضلا وهو موقتم ) :م لام نيموقتمب اسيل يذلا ريزنخلاو رمخلا

 باتك »يف فسوي وبآ هاور ام كلذ نآ ىلع لد :ش ( مهقح يف قاب موقتلا نأ : انلو ) :م

 همحر- نمحرلا دبع نب ميهاربإ انثدح لاقو « ةيزجلا هيلع بجت نم لصف يف هفينصت « جارخلا
 عمتجاو -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع رضح : لوقي ةلفغ نب ديوس نبا تعمس : لاق -هللا

 لجأ : لالب لاقف ‹ ريزنخلاو ةتيملا ةيزحلا يف نوذخأت مكنأ ينغلب هنإ ءالؤه اي : لاقف هلامع هيلإ

 اوذخ مث اهعيب اهبابرأ اولو نكلو اولعفت الف :- هنع هللا يضر- رمع لاقف « كلذ نولعفي مهنإ

 اعيب اهيلع دقعلا نمثو اهعيب يف مهل نذأ -هنع هللا يضر- رمع نأ كلذب لالدتسالا هجو

 - رمعاياضق نأل اذهو . موقتلا ىلع لدف ‹ حيحص دقع يف الإ بجي ال نمثلاو « اتمث اهلدبو

 مهنم ربكتلا تبثي ملو < -مهنع هللا يضر- ةباحصلا ىلع ىفخت تناك ام -هنع هللا يضر

 . عامجإلا لحم لحف « كلذ ىلع
 :ش ( نونیدي امو مهكر تن نأب انرمآ نحنو «انل ةاشلاك مهل ريزنخلاو ءانل لخلاك مهل رمخلاذإ ) :م

 . كرتلا ىلع مهلداجن ال ينعي

 . ؟ نونيدي امو مهكرتب رمألا ام : تلق نإف

 يفو انلبق نم ةعيرش يف ةموقتم تناك رمخلاو . « نونيدي امو مهوكرتا» يي هلوق : تلق
 : ةدئامل) € هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر # :ىلاعت هلوق وه ليزملاو « انتعيرش ردص

 باطخلا تحت لخدي مل نم قح يف يقبف « قابسلاو قايسلا ليل دب انقح يف دجو . (٠۹ةيآلا
 . لبق نم ناک ام ىلع

 نعل هللا نإ» : لاق لب يبنلا نأ - هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح يف يور : تلق نإف
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 .هنمضيف موقنم كولم لام فالتإ دجو دقف موقتلا يقب اذإو « مازلإلا رذعتيف عوضوم فيسلاو

 مدلاو ةتيملا فالخب

 : ۲'٩ هنمٹ مرحو ریزنخلا نعلو ءاهنم مرحو رمخلا

 ًالالح اناكف كلذ ىلع اورقأ مهنكلو « انيلع مارح امهو كلذ بجومب لوقن نحن : تلق

 .مهل
 الو "٠ «اهنيعل رمخلا تمرح » : ايب هلوقل ألام نوكي الف نيعلا سجن رمخلا : تلق نإف

 . فالتإلاب نمضي

 . صاح ةيآلا يف باطخلا نأل « مهيلع ال انيلع اهنيعل مارح : تلق

 نيب يأ ء(٩٤ ةيآلا: ةدئاملا) ( هللا لزنأ اب مهنيب مكحا نآو » : ىلاعت هللا لاق : تلق نإف

 . اهتمرحب مهيلع مكحلا بجيف ريزنخلاو رمخلا ةمرح هللا لزنأ ابو ةمذلا لهأ

 . تاكرشملا حاكنك ةصاخ نينمؤملا ىلع تلزنآ ام ال اًقلطم هللا لزنأ ام هنم دارملا : تلق

 قحتست ال اهنإف هتأرما امهادحإ نيتنبا نع يسوجملا تام اذإ اب اذه ضقتني : ليق نإف

 ثٹیروت بج وت حاكنلا ةحصو ۰ حاكنلا كلذ ةحص مهداقتعا عم ثاريملا نم اًئيش ةيجوزلاب

 امو مهكرتن مَّل مل مهتنايد يف دجوي ملو « عناملا دجوي مل اذإ نايدألا عيمج يف اهجوز نم ةآرملا

 . ؟نونیدی

 . نايب نم هل دب الف مراحملا ةحكنأب ثيروتلا نودقتعي مهنأ ملسن ال انأب : بيجأ

 < فيسلاب نوكي اغإ ةيلاملا نم هنومعزيام لاطبإ ينعي :ش ( عوضوم فيسلاو ) :م

 «نيدنلا كرت ىلع :ش ( مازلإلا رذعتيف ) :م ةمذلا دقعل مهقح يف كورتم يأ عوضوم فيسلاو

 . موقتملا لالا فالتإ بجوم نامضلا نأل

 مل نكلو -هللا همحر- يعفاشلل هيلع سيقملا باوج اذه :ش ( مدلاو ةتيملا فالخب) :م

 . ةريره يبآ ثيدح نم الو ظفللا اذهب هدجأ مل (۱)

 نب دمحأ نب ورمع انثدح « تارفلا نب دمحم)» ةمجرت يف ؟ءافعضلا» يف يليقعلل يعليزلا هازع : فيعض (۲)

 ثراحلا نع يعيبسلا قاحسإ يبأ نع يفوكلا تارفلا نب دمحم انث يدع نب فسروي انث« حرسلا نب ورمع

 اًضيأ هجرخآو ثيدحلا ركنم :هلوق يراخبلا نع لقنو « تارفلا نب دمحم هلعأو . اعوفرم . . . يلع نع

 . نمحرلا دبع ةلاهجب هلعأو يلع نع ثراحلا نع قاحسإ يبأ نع ينافطخلا رشب نب نمحرلا دبع قيرط نم
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 ؛ لاثمألا تاوذ نم ناك نإو رمخلا ةميق بجت هنأ الإ ‹ امهلومت نيدي ال نايدألا لهأ نم ادحأ نأل

 نأل ؛ نييمذلا نوب ةعيابملا ترج اذإ ام فالخب « هل ازازعإ هنوكل هكيلمت نع عوني ملسملا نأل

 ‹ اهكلمتو رمخلا كيلمت نع عونمن ريغ يمذلا

 ليق « مدلاو ةتيملا لوت يأ :ش (امهلومت نيدي ال نايدألا لهأ نم ادحأ نأل ) :م باتكلا يف هركذي

 سوجملا هلعفي امك تام ىتح هوبرض وأ هرقنخ يذلا ام « هفنأ فتح تام يذلا ةتيملا نم دارملا

 . فالتإلاو بصغلاب ملسملا اهنمضي -هللا همحر- فسوي يبأ دنعف

 تاوذ نم ناك نإو ‹ رمخلا ةميق بجت هنآ الإ ) :م ةتيلاك نمضي ال :-هللا همحر- دمحم لاقو

 ناك نإو هلوق يف ريمضلا ركذ امنإو « اهلثم الرمخلا ةميق بوجو نأشلا نأ ال يأ :ش ( لاثمألا

 (هل ازازعإ هنوكل ) :م رمخلا كيلمت يأ :ش ( هكيلمت نع عونم ملسملا نأل ) :م روكذملا وأ نأشلا ليوأتب

 ىلع ريمضلا ثينأتب اهل ازازعإ خسنلا ضعب يفو . رمخلل ازازعإ كيلمتلا نوكل يأ :ش
 . هانركذ يذلا ليوأتلا ىلعف ريكذتلا امآو «لصألا

 ال ءيش هيلع بجي ال ثيح ملسأ مث يمذ رمح يمذ فلتأ اذإ ام نيب قرفلا ام : تلق نإف

 ىلاعت هللا يضر- ةفينح يبأ نع ةياور يهو -هللا همحر- فسوي يبأ دنع رمخلا الو « ةميقلا

 . ىلوأ ئراطلاف ةميقلا بوجو عني ال نراقملا مالسإلاو : (طوسبملا» يف ةياورلاو « - هنع

 كلذ دعب دجويال هنأل ؛ ةميقلا بوجول اًببس هفالتإ نكي مل هفلتأ نيح هنآ قرفلا : تلق

 ةميق هيلع - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور وهو - هللا همحر - دمحم دنعو . بوجولا بہس
 هيلع فلخملا نأل ؛ نامضلا نع هؤاربإ نكي الو « ملسم هنأل ؛ رمخلا باجيإ نكي ال هنأل ؛رمخلا
 ىقبي ريزنخلا يف امأ . بجيف ةميقلا باجيإ نكمأ دقو « موقتم لام هقح يف رمخلاو « يمذ
 . اهيفاني ال مالسإلاو « ةميقلا وه بجاولا نأل ؛ قافتالاب امهدحأ مالسإ وأ امهمالسإب نامضلا

 نع عونمم ملسملا نأل : هلوقب لصتم اذه :ش ( نييمذلا نيب ةعيابملا ترج اذإ ام فالخب ) :م

 فالخب ءاهفلتأ اذإ رمحلا ةميق هيلع بجو رمخلا كيلمت نع اعونم ناك ال ملسملا نأ ينعي « هكيلمم
 فلتأ اذإ كلذلو :ش (اهكلمتو رمخلا كيلمت نع عونمن ريغ يمذلا نأل ) :م يمذ نم يمذ اهعاب اذإ ام

 . اهلثم هيلع بجي يمذ رمخ يمذ

 اذه ىلع مهانررقأ انأل ؛ اًبيلص فلتأ نميف «يخركلا رصتخمل هحرش» يف يرودقلا لاقو

 ءيش لك نم عني يمذلا نإ : انباحصأ لاق دقو « اهيلع نورقم مه يتلا رمخلاك راصف « عنصلا

 اوبرضو اوتع ولو «نامألاب هانيشتسا انأل « ريرنخلا لكأو «رمخلا برش الإ ملسملا هنم عنيي
 يف يرودقلا هركذاذك « نشتسي مل هنأل «نيملسملا عني امك هلك كلذ نم مهانعنم نإ دبعلاب

 (هح رشا
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 انمض ام انأل < يمذلل نوكي دترملا دبعلا فالخبو ‹ مهدوقع نع ىنثتسم هنأل « ابرلا فالخ اذهو

 نمل ناك اذإ ادماع ةيمستلا كورتم فالخبو .« نيدلاب فافختسالا نم هيف امل هل ضرعتلا كرت مهل

 مهل ضرعتي هنإف ءابرلا فالخب مهتعيابم يف ضرعتلا مدع يأ :ش ( ابرلا فالخب اذهو ) :م

 يأ : يزارتألا لاقو . دئازلا مهردلا درتسي نيمهردب امهرد اعاب ول ىتح «ابرلا دوقع لاطبإ يف

 . هنع عونم هنإف « ابرلا فالخب ؛رمخلا كيلمت نع عون ريغ يمذلا نوك نم هانركذ يذلا اذه

 ىنشتسم هنأل ) :م هرخآ ىلإ نونيدي امو مهكرتن نأ انرمأ نحن هلوقب قلعتي نأ ىلوألا : ليقو
 الأ . نامألا دقع هيلع دري مل هنأل ؛ ةمذلا لهأ دوقع نع ىنشتسم ابرلا نأل يآ :ش ( مهدوقع نع

 . ( ابرلا مهذخأو * : ءاسنلا ةروس يف ىلاعت هلوق ىلإ ىرت

 ينعي <« ابرلا فالخب اذهو : هلوق ىلع فطع :ش ( يمذلل نوكي دترملا دبعلا فالخبو ) :م

 هتميق بجت الو « لتقي وأ بوتي ىتح سبحي هنإف دبعلا دترا مث اًملسم ادبع ىرتشا اذإ يمذلا

 اهسبحن ةمأ تناك نإو هلبقتف هدي نم هذخأن لب « هكلمتو هلومت ىلع هرقن ال انأ لصاحلا . يمذلل

 . - هللا همحر - يعفاشلل هيلع سيقم اًضيأ وهو لبق [. . .] اهبيتتسنو ادبأ

 م دترملا دبعلل يأ :ش (هل ضرعتلا كرت مهل انمض ام انأل ) :م هلوقب هيلإ راشأ ام باوجلا هجوو

 . هنع ضارعإلاو كرتلاب :ش ( نيدلاب فافختسالا نم ) :م ضرعتلا كرت يف يأ :ش ( هيف اه )

 ‹ اًبيلص هتميق نمضي ثيح ينارصن بيلص فلتأ ول ام ليلعتلا اذه ىلع لكشي :تلق نإف

 . نيدلاب فافختسا ضرعتلا كرت يفو

 . دادترالا فالخب ‹ كلذ ىلع رقم ينارصنلاو يلصأ رفك كاذ :تلق

 امو مهكرتن نأ انرمأ : هلوقب قلعتي :ش ( هحيبي نمل ناك اذإ ًادماع ةيمستلا كورتم فالخبو ) :م

 كرتن نأ انيلع بجو « لطابلا نم هودقتعاام ىلع ةمذلا لهآ كرتن نأ انرمأ امك ينعي نونيدي

 لوقن نأ بجي ذدنيحو « ىلوألا قيرطلاب هيف ةحصلا لامتحا عم هودقتعا ام ىلع داهتجالا لهأ

 نمو يعفاشلا داقتعا يف موقتم لام هنأل « ادماع ةيمستلا كورتم فلتآ ام ىلع نامضلا بوجوب

 ةتباث ةجاحملا مازلإلا ةيالو يأ :ش ( ةتباث ةجاحلا ةيالو نأل ) :م هلوقب هلاق ام باوجلا هجوو هعبات

 . نامضلا باجيإ يف ربتعي الف « هتمرح صنلاب تبث دقو

 عم ةجاحلا كرت ىلع لادلا ليلدلا نأل « ةتباث ةجاحملا ةيالو نآ ملسن ال لوقي نأ لئاقلو

 وه ليلدلا نأ باوجلاو . متررق ام ىلع ىلوألا قيرطلاب نيدهتجملا عم اهكرت ىلع لاد ةمذلا لهأ
 . نيدهتجملا قح يف هيلع قفتم وهو ةمذلا دقعب كلذ ناكو « نونیدی امو مهوکرتا » : هيب هلوق
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 نم لقنلاب اهللخ اذإ : لوألا لصفلاب دارملاو « هيف غابدلا داز ام هيلع دريو ةتيملا دلج ذخأيو ءىش

 صغفعلاو ظرقلاك ةميق هل اب هغبد اذإ : يناثلا لصفلابو «سمشلا ىلإ هنمو لظلا ىلإ سمشلا

 ةماع يف عقوو . «ريغصلا عماجلا» يف لاق يأ :ش ( اهللخف ارمخ ملسم نم بصغ نإف : لاق ) :م

 همحر- ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم هيف اهتروصو « هجوأ اذهو واولاب بصغ نإو خسنلا
 لاق « ةتيملا دلج غبديو رمخلا للختيف ةتيملا دلج وأ رمخلا ملسملا بصغي ملسم لجر يف -هللا

 ناك نإف ‹ دلجملا يف غابدلا ىلع داز ام بصاخلا ىلع دريو هذخأي ن هلف ةتيملا دلج امأو

 . غوبدملا دلجلا نمضي ملو لخلا نمض اعيمج امهكلهتسا بصاغلا

 بحاص هيطعي وأ اًغويدم دلحلا ةميق نمضي -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو

 . ىهتنا « كلذ باسحب هيف غابدلا داز ام دلجلا

 ذخاأي نأ رمحلا بحاصلف ) :م هغبدف ةتيم دلج بصغ وأ يأ :ش ( هغبدف ةتيم دلج وأ ) :م

 رصتخملل هحرش يف يرودقلا لاق :ش ( هيف غابدلا داز ام هيلع دريو ةعيملا دلج ذخایو ءيش رڀغب لخلا

 ةتيملا ةتيملا بحاص يقل اذإ امأف « اهدلج غبدف اهبحاص لزنم نم ةتيملاذخآ اذإاذهو : يخركلا

 ةحابإ اهئاقلإ نأل ءدلجلا ىلع هل ليبس ال هنإ : اولاق دقف هغبدف اهدلج لجر ذخأف قيرطلا يف

 ةروصلا هذه يف هذخآأي نآ هل نأ فسوي يبأ نعو . ىونلا ءاقلإك عوجرلا هل تبثي الف اهذخأل

 . اًضيأ

 اريغصلا عماجلا» يفو . لوألا لصفلا اهراوجب دارملا ىنعي :ش ( لوألا لصفلاب دارملاو ) :م

 لظلا ىلإ سمشلا نم لقنلاب اهللخ اذإ ) :م نمث ريخب لخلا ذخأي نأ رمخلا بحاصلف هلوق وهو

 ريصي ال -هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا دنعو :ش ( سمشلا ىلإ ) :م لظلا نمو يآ :ش (هنمو

 . ليلختلا لبق امك اهتقارإ بجي لب اهدر بجي الف ليلختلاب ًارهاطرمخلا

 ول ةتيملا دلج يفو . عامجإلاب اهفلتم نمضيو عامجإلاب اهدر بجي اهسفنب تللخت ول امأ
 همزلي ال لوق يفو-هللا همحر- دمحأو حصألا يف -هللا همحر- يعفاشلا دنع هدر مزلي هغبد

 . هجو یف دمحآ لاق هبو «هدر

 هغبد اذإ) :م هيف غابدلا داز ام هيلع دريو ةتيملا دلج ذخأيو هلوق وهو :ش ( يناثلا لصفلاب ) :م

 ‹ غبدي ملسلا قرو وهو ةمجعم ءاظ اهدعب ءارلاو فاقلا حتفب :ش ( صفعلاو ظرقلاك ةميق هل اب

 . حيغزب ةيسرافلابو « ظورقم ميدأ نمو



 ذإ ‹ هكلم ىلع یقبیف سحنلا بوثلا لسغ ةلزنمب هل ريهطت ليلختلا اذه نأ قرفلاو . كلذ وحنو

 ‹ هب ةيلاملا تبت ال

 . هقروو هرمشب غبديو دوسأ مدق اذإ اميظع زوجلاك رجشل مسا ظرقلا :«ةغللا روتسد» يفو

 ةظرق لجرلا يمس اهبو ةظرقلا دحاو ظرقلا : تائيسلا باتك يف :-هللا همحر- ةفينح وبأ لاقو

 ء ديدحلا لفي بلص هبشخو زوجلا رجش لاثمأ ظالغ كوش اهل ماظع رجش ظّرَقَلاو « رظن هيفو

 ةليح هلو حافتلا قرو نم رفصأ ةقروو ضيبأ كلذ لبق وهو سونبألاك دوسأ ناك مدق وه اذإو

 هتبانمو ‹« صفعلاب غدي امک هرمثو هقروب غبدیو ریازوملا يف عضوي بح هلو « ءایبوللا نورق لثم
 يكز وهو مهبطح دوجأ هنمو طبضلا ىمسي يذلا وهف رصم ضرأب ظرقلا نم ناك امو ناعيقلا

 . صفعلاو ثشلاك :ش (كلذ وحنو ) :م ضايع رصم ضرأ نم ناوسأب وهو دامرلا ليلق دوقولا

 ةلزنب ) :م رمخلل يأ :ش ( هل ريهطت ليلختلا اذه نأ ) :م نيتلأسملا نيب :ش ( قرفلاو ) :م

 نم ءيش هب ماقي ن ريغ نم ةيرمخلاو ةساجنلا ةفص هنع لازأ هنأ ينعي :ش ( سجنلا بوثلا لسغ

 دزي مل لسخلا نأل كلذو . اذه اذك « هكلال نوكي هلسغف اًسجن ابوث بصغاذإ امك ناكف « هكلم

 . هكلام كلم نع كلذب جرخي الف ةساجنلا هب لاز اغإو < ايش بوثلا تاذ يف

 : للي لاق اهنيعب مارح اهنوكل نيعلا سجن رمخلاو « نيعلا سجن سيل بوشلا :تلق نإف
 . ۲ اهنیعل رمخلا تمرح)»

 ةيرمخلا ةفص اهيلع تضرتعا املف « اريصع تناك يتلا رهاوج يه رمخلا رهاوج : تلق

 « نيعلا لدبت هلدبتب مزلي الو « بوشلاك ةساجنلا تلاز ةغبصلا كلت تلاز اذإف « ةسجن اهتريص

 هلوق ليوأتو « تاذلا لدبت ريغ نم ناسنإلا ىلع تافصلا ضرتعي امك اهيلع ةفصلا ضارتعاف

 : كلذ دعب لاقاذهلو «مارح اهريثكو اهليلق مارح اهنيع يأ ٠ اهنيعل رمخلا تمرح» : يب

 . بارش لک نم رکسلاو»

 تبثت ال ذإ ) :م هبحاص كلم ىلع لخلا ىقبيف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( هکلم ىلع یقبیف ) :م

 لاق ء؟ريغصلا عماجلا حرش» ي رو يود ماا رل ا ل ليلختلاب يأ :ش ( هب ةيلاملا

 . هجوأ ةثالث ىلعف ليلختلا امأ : انخياشم

 ‹ اهيف حلملا ءاقلإب وأ « لظلا ىلإ سمشلا نمو سمشلا ىلإ لظلا نم لقنلاب اهللخي نأ امإ

 نيعلا سجن رمخل ا نأل « هيلع ءيش الو اهبحاصل للا لوألا هجولا يفف « اهيف لخلا بصب وأ

 فاضي الف لسغلا ةلزنب ليلختلا راصف « لوبلا فالخب لاوزلل ةلباق اهتساجن نأ الإ « لوبلاك

 . هجیرخت مدقت : فیعض (۱)
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 ذخاي اذهلف ‹ هتلزنمب ناكف بوثلا يف غبصلاك بصاغلل موقتم لام دلجلاب لصتا غابدلا اذهبو

 ريغ ايكذ هتميق ىلإ رظنی نآ هنایبو « هيف غابدلا داز ام يطعیو ‹ دلحجلا ذخأيو ءيش ريغب لخلا

 هقح يفوتسي یتح هسبحب نا بصاغللو « امهنیب ام لضف نمضیف اًعوبدم هتمیق یلإو « غوبدم
 . عييملا يف سبحلا قحك

 رمخلا بحاص راص كلذ لجألف « ةيلاملاو موقتلا راهظإ ةلزنب كلذ ناك لب « ةيلاملاو موقتلا ىلإ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ امهعضوم يف نايتأي نارخآلا نامسقلاو « لخلاب قحأ

 موقتم لام دلجلاب لصتا ) :م ضرقلاك ةميق هل اب غابدلا وهو روكذملا :ش ( غابدلا اذهبو ) :م
 دلجلا ذخأي ثيح بصاخلا هبصغ يذلا بوثلا :ش ( هتلزنمب ناكف بوللا يف غبصلاك بصاغلل

 . هيف غبصلا داز ام يطعيو هكلام هذخأي ثيح بولا يف امك هيف غابدلا داز ام يطعيو

 هبصغ هنأل كلذ هل سيلف دلحلا ةميق هنمضيو بصاغلا ىلع دلجلا كرتي نأ كلاما دار نإف

 ‹ هيلع بوثلا كرتيو هنمضي نأ بولا بحاصل كانه نإف برثلا ةلأسم فالخب < هل ةميقالو

 غوبدم ريغ ايكذ اًدلج هبصغ ول ىتح « دلجلا كلذك الو « اًموقتم الام ناك غبصلا لبق بوثلا نأل

 . هنمضي نآ دلجلا بحاصأ ناك

 دقف هكرت امل هنأل « ةفينح يبأ لوق اذه لاق نم خياشملا نم : ناخ يضاق نيدلا رخف لاق

 بصاغلا ىلع دلجلا كرتي نأ هل امهلوق ىلع امأف . كالهتسالاب هزجعك راصف « هدر نع زجع
 . اًضيأ ةميقلا ههمضيو

 م موقتم لام هب لصتي غابدلابو ةيلاملا تبثي ال ليلختلا نأ لجألف يأ :ش ( اذهلف ) :م

 ىلع :ش ( يطعيو) :م هبحاص يأ :ش ( دلا ذخایو ءيش ريغب ) :م هبحاص يآ :ش ( لخلا ذخای)

 . دلجلا يف يأ :ش ( هيف غابدلا داز ام ) :م دلجلا بحاص يطعي يأو «لعافلا ءانب

 ىلإ رظني ):م نأشلا يأ :ش ( نأ ) :م هيف غابدلا داز ام ءاطعإ نايب يأ :ش ( هنايبو ) :م

 موقيف ةتيملا دلحل ةميق نوكي ال هنأل ؛ غوبدم ريغ اًيكذ هنوك لاح يأ :ش ( غوبدم ريغ اًيكذ هتميق

 لضف نمضيف ) :م اغوبدم هنوک لاح هتمیق ىلإ رظنیو يأ :ش ( اًعوبدم هتمیق یلإو ) :م كلذك ايكذ

 مهارد ةرشع غوبدم ريغ اًيكذ هتميق تناك اذإ الشم نيتميقلا نيب ام لضف يآ :ش ( امهنيب ام

 ريغ ایکذ ادلج هتمیق هنمضي لیقو اذه یلعو « نیمهرد نمضي اًمهرد رشع ينثا اًغوبدمو

 . غوبدم

 . يكذلاب قحلم هنأ «طوسبملا» خسن ضعب يف روكذم كلذو : مالسإلا رخف لاق

 هل عئابلا نآ امك ينعي :ش ( عيبملا يف سبحلا قحك هقح يفوتسي ىتح هسبحي نأ بصاغللو ) :م
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 : الاقو . -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع دلجلا نمضي ملو لخلا نمض امهكلهتسا نإو : لاق

 لخلا امأ . عامجإلاب هنمضي ال هدي يف كله ولو . هيف غابدلا دازام يطعيو اًغوبدم دلجلا نمضي

 تاوذ نم لحلا نال ‹ هلثم بجیو . فالتإلاب هنمض موقنم لام وهو هکلام كلم ىلع يقب امل هنألف

 ‹ موقتم لام وهو «هذخأي نأ هل ناك ىتح كلاملا كلم ىلع قاب هنأ : امهلف دلجلا امأو . لاثمألا

 ‹ هيف غابدلا داز ام كلاما هيطعيو ‹ كالهتسالاب اغوبدم هنمضيف

 . نمثلا ءافيتسا لجأل عيبملا سبح قح

 لخلا بصاغلا كلهتسا نإو ؛ريغصلا عماجلا» يف لاق يأ :ش ( امهکلھتسا نإو : لاق ) :م

 اًعوبدم دلجلا نمضي :الاقو .-هللا همحر - ةفينح يبأ دنع دلج لا نمضي ملو لخلا نمض ) :م دلجلاو

 ولو « هيف غابدلا داز ام ) :م هكلهتسا مث هغبد يذلا يطعي يأ « لوهجملا ةغيص ىلع :ش ( يطعيو

 هنم نكي ملو هلعفب كلهي مل هنأل بصاغلا دي يف يأ :ش ( عامجإلاب هنمضي ال هدي يف كله
 . عامجإلا هليلدو هيلع عمجم هنأل ًاليلد هل ركذي مل انإو ‹ ثيللا وبأ هيقفلا لاق اذك « ةيانج

 للخت اذإ امأ « نمضي بصاغلا دي يف تكلهو اهسفنب رمخلا تللخت ول : ةلالغلا دنعو

 همزلی لوق یلعو ‹«نمضیال هدر همزلیال لوق ىلع غوبدملادلحلا يفو ‹ نمضي ال بصاغلا لعفب

 . نمضي هدر

 وهو للختلا هوجو نم لوألا هجولا هنم دارملاو كالهتسالا ةروص ليلد :ش ( لخلاامأ ) :م

 بجيو ‹ فالثإلاب هنمض موقتم لام وهو هكلام كلم ىلع يقب امل هنألف ) :م طلخ ريغ نم اهللخ اذإ ام

 اذإ ام «ريغصلا عماجلا» يف -هللا همحر- دمحم ركذي مل :ش ( لاثمألا تاوذ نم لخلا نأل هلثم

 لثم هل دجوي ال عون نم نوکی نآ الإ يلثم هنأل لثملا نمضي هنأ رهاظلاف : هحورش يف اولاق

 . لثملا بوجو ىلع « هرصتخم» يف يخركلا صنو . هتميق بجيف « عضاوملا كلت يف

 يآ :ش ( هنأ ) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبألف يأ :ش ( امهلف دلجلا امو ) :م

 هكلم ىلع هؤاقبامأ :ش ( موقتم لام وهو « هذخاأي نأ هل ناک یتح كلاما كلم ىلع قاب ) :م دلجل ا
 ناك ولامك « بوصغملا كلم لوزيال كلذبو ةغبصلا درجم الإ هيف ثدحي مل بصاغلا نألف

 . هرصقف ابو
 نمضيف كلذك ناك نإ يآ :ش ( كالهتسالاب اًعوبدم هنمضيف ) :م رهاظف اًموقتم هنوك امأو

 كلاملا يطعي يأ :ش ( هيف غابدلا داز ام كلاما هيطعيو ) :م كالهتسالاب اًغوبدم هنوك لاح - 

 . هيف غابدلا داز ام بصاغلا
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 بجاو هنألو « هيف غبصلا داز ام كلاما هيطعيو « هنمضي كلهتسا مث هغبصف اًبوث بصغ اذإ امك
 ام يطعي : امهلوقو .هسفنب كالهلا قراف اذهبو راعتسملا ىف امك هتميق هفلخ هيلع هتوف اذإف درلا

 هنم لخؤيو ردقلا كلذ هلع حرطيف هداحتا دنعءامأ . سنجلا فالتخا ىلع لومحم هيف غابدلا داز

 . هيلع درلا يف مث « هنم ذخآلا يف ةدئافلا مدعل يقابلا

 سنجلا ناك اذإ ميقتسي اغنإ اذه :اريغصلا عماجلا» حورش يف هريغو مالسإلا رخف لاق

 هيطعيو اًمهرد رشع ةسمخ بصاغلا نمضي نأ ةدئاف الف ادحاو سنجل ا ناك اذإ امأف « اًقلتخم

 غابدلا لبق اًموقتم اًيكذ نكي مل هنأل « هنم بوصخملا لام ةميق نايب كلذ ىنعم اغإو « اًسمخ

 نم كلذ حرطيف « غوبدم ريغ ايكذ ناك ول هتميق ىلإ رظن اًغوبدم هتميق تفرع اذإف « كلذ ربتعيل
 . باتكلا يف بيرق نع اذه ءيجيو « يقابلا يطعيو بصاخلا

 دارأ :ش ( هيف غبصلا داز ام كلاما هيطعيو « هنمضي كلهتسا مث هغبصف اًبوث بصغ اذإ امك ) :م

 ‹ غبصلا دعب هكالهتساو بوثلا بصغ ةلأسمك ةغابدلا دعب هكالهتساو دلجلا بصغ ةلأسم يف

 . غبصلاو غابدلا داز ام يطعيو امهنم لك يف نمضي ثيح

 م اًمئاق ناك ولو :ش ( درلا بجاو ) :م دلجلا نألو يأ « امهل رخآ ليلد :ش ( هنألو ) :م

 ‹ هتميق دلجلا فلخ يأ :ش ( هتميق هفلخ ) :م كلاملا ىلع درلا توف اذإف يأ :ش ( هيلع هتوف اذإف)

 يف امك ) :م هتفیلخ ناک اذإ مضلاب هفلخی « اًنالف نالف فلخ مهلوق نم وهو « هماقم تماق ينعي

 هيلع بجت هكالهتساب درلا ريعتسملا توف اذإف « درلا بجاو راعتسملا نأ ينعي :ش ( راعتسملا

 . درلا بجاو دلجلا انه اذكف « الف تاف اذإف ءةميقلا

 ابر يآ :ش ( هسفنب كالهلا قراف اذهبو ) :م الف كلهاذإو . هتميق هيلع بجو هتوف اذإف

 يف نمضي ال ثيح هسفنب كالهلا كالهتسالا قراف انركذ ابر يأ « هسفنب كالهلا قراف انركذ

 . كالهلا نود كالهتسالاب هنمضي هل ةميق ال ءيشب ةعيدولا اذكو . اًيش توفي مل هنأل « كالهلا

 داز ام ) :م يطعي -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ لوق يآ :ش ( يطعي : امهلوقو ) :م

 ريناندلاب ةعيضلاو مهاردلاب دلجلا يضاقلا موق نأب :ش ( سنجلا فالتخا ىلع لومحم هيف غابدلا

 . غابدلا داز ام ذخأيو « ةميقلا بصاخلا كلام لا نمضيف ًافلختم سنجل ا راص

 داحتا يأ :ش ( هداحتا دنع امأ ) :م هلوق ىنعم وهو ريناندلاب وأ مهاردلاب امهموق اذإ ام

 :ش ( هيلع درلا مث ‹ هنم ذخألا يف ةدئافلا مدعل يقابلا هنم ذخؤيو ردقلا كلذ هنع حرطيف ) :م سنجل ا

 امك ةسمخ هيطعيو ًامهرد رشع ةسمخ بصاغلا نمضي يأ « ةدئاف الف : مالسإلا رخف لاق

 . بيرق نع هانرکذ

1 



 هل ناک اذهلو « هيف اًموقتم الام هلامعتسال ةموقتم هتعنصو بصاغلا عينصب لصح موقتلا نأ : هلو

 مث . موقتلا قح يف هل عبت دلجلاو « هل اًقح ناكف « هيف غابدلا داز ام يفوتسي ىتح هسبحي نآ

 دوجو فالخب . هعنص ريغ نم كله اذإ امك عباتلا اذكف « هيلع نومضم ريغ ةعنصلا وهو لصألا

 نكي مل نإو « اهلبق هتوبثل كلم لا قح يف ةعنصلل عبات ريغ دلحجلاو كلملا عبتي هنأل ؛ همايق لاح درلا

 اعبات نكي ملف ‹ غبصلاو غبدلا لبق اًتباث ناك امهيف موقتلا نأل ؛ بوثلاو يكذلا فالخب « اًموقتم

 : ليق ‹ هتميق هنمضيو هجولا اذه يف بصاغلا ىلع هك رتي نأ كلاما دارأف اًمئاق ناك ولو . ةعنصلل

 دنع كلذ هل سيل : ليقو ‹ ةميق هل نأل ؛ بوثلا غبص فالخب هل ةميق ال دلجلا نأل ؛ كلذ هل سيل

 كلذ هل : امهدنعو « -هللا همحر- ةفينح يبآ

 ملسنال انآ دارأ :ش ( بصاغلا عينصب لصح موقتلا نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 لام هلامعتسال ةموقتم هتعنصو ) :م بصاخلا ةعينصب لصح امنإو « هسفنب موقتم لام دلجلا نأ

 اًقح ) :م موقتلا يأ :ش ( ناکف « هيف غابدلا داز ام يفوتسي یتح هسبحی نآ هل ناک اذهلو « هيف ًاموقتم

 دلحلاو خسنلا ضعب يفو ‹ بصاغلا ةعينصب يأ :ش ( هل عبت دلجلاو ( :م بصاغلل يأ :ش (هل

 ةعنصلا لبق اًموقتم ناك ام هنأل :ش ( موقتلا قح يف ):م اهل اًعبت دلجلا ناكو يأ « اهل اًعبت

 . هيلع ىنتبي ام لصألا نأل « ًالصأ بصاغلا ةعنص نوكيف

 نإف :ش ( هعنص ريغ نم كله اذإ امك عباتلا اذكف هيلع نومضم ريغ ةعنصلا وهو لصألا مث ) :م

 بصغلاف الإو دلجلا كلذكف « نومضم ريغ ةعنصلا وهو لصألا تارابتعاب كانه نامضلا مدع

 . كالهتسالاو كالهلا يف نامضلل بجوم

 بوجو نأ هریرقتو « درلا بجاو هنألو « امهلوق نع باوج :ش ( درلا بوجو فالخب ) :م

 هتوبثل كلملا قح يف ةعنصلل عبات ريغ دلجلاو كلملا عبتي ):م درلا يآ :ش ( هنأل ؛ همايق لاح ) :م درلا

 ريغ يهو ةعنصلا هيف لصألاو « موقتلا دمتعي نامضلا نأ لصاحلاو :ش ( اًموقتم نکی مل نإو البق

 هعبتي هدر بجوف عبات هنأل لصألا هيف دلجلاو « كلم ا دمتعي درلاو « اهعبتيام اذكف ةنومضم

 . ةعنصلا

 يكذلا محقأو « اًبوث بصغاذإ امك امهلوق نع باوج :ش ( بوثلاو يكذلا فالخب ) :م

 ملف ‹ غبصلاو غبدلا لبق اًتباث ناك ) :م بوثلاو يكذلا يف يأ :ش ( امهيف موقتلا نأل ) :م اراهظتسا

 م غوبدملا دلجلا يآ :ش ( اًمئاق ناك ولو ) :م نامضلا بجوي موقتلاو :ش ( ةعنصلل اًعبات نكي

 . موقتم ءيشب هيف ناك يذلا يأ :ش ( هجولا اذه يف بصاغلا ىلع هكرتي نأ كلاما داراف)

 غبص فالخب « هل ةميق ال دلجلا نأل) :م فالح الب :ش (كلذ هل سیل : لیق ‹ هتمیق هنمضیو ) :م

 :ش ( كلذ هل : امهدنعو ‹ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع كئذ هل سيل : ليقو ‹«ةميق هل نأل « بوثلا
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 اذه ىلع وهو « كالهتسالاك راصف « هدر نع بصاغلا زجع هتميق هنمضو هيلع هك رت اذإ هنأل

 يف امك هيف غابدلا داز ام هيطعيو غوبدم دلج ةميق هنمضي : ليق مث « هانيبام ىلع فالحلا

 سمشلاو بارتلاك هل ةميق ال اب هغبد ولو . غوبدم ريغ يكذ دلج ةميق هنمضي ليقو ‹ كالهتسالا
 ‹ اًعوبدم هتميق نمضي بصاغلا هكلهتسا ولو . بوثلا لسغ ةلزنم هنأل ؛ ءيش الب هكلامل وهف

 ليلد الإ فالح ةلأسملا يف نأ ليلد :ش ( هنأل ) :م هتميق نيمضتو بصاغلا ىلع كرتلا يأ

 . نيفلختا

 م كلاملا نأل يأ « اعيمج امهلوقو -هللا همحر- ةفينح يبأ لوقل ليلد : يزارتألا لاقو

 هدر نع بصاغلا زجع هتميق هنمضو ):م بصاغلا ىلع دلجلا كرت اذإ يأ :ش ( هيلع هكرتاذإ )

 اذه قحتلاف هدر نعزجعدقو اًغوبدم هذخأي نأ كلاملا ىبأ ال ينعي :ش ( كالهتسالاك راصف

 . هانركذ ام هيف مكحلاو ‹ كالهتسا ةمدألاب غابدلاب

 ال هدنع نأ هركذ مدقت يذلا :ش ( فالخلا اذه ىلع ):م كالهتسالا يأ :ش ( وهو) :م

 - ةفينح يبأل ليلدلا نم ركذ ام ىلإ هب راشأ :ش ( هانيب ام ىلع ) :م نمضي امهدنعو نمضي
 . اذه ليبق دلجلا كالهتسا يف هيبحاصلو -هللا همحر

 ةميقلا هنمضو هكرت اميفو بصاغلا ةهج نم كالهتسالا يف زجعلا نأل « رظن هيف : ليق
 سيل اميف هزارج بصاغلا اهیف یدعت ةروص يف نيمضتلا زاوج نم مزلي الو كلاما ةهج نم

 . كلذك

 م ليقف ‹ امهلوق ىلع نامضلا ةيفيك يف فالتخالا نايب ىلإ ةراشإ اذه :ش ( : ليق مث ) :م

 كالهتسالا ةروص يف يأ :ش ( كالهتسالا يف امك هيف غابدلا داز ام هيطعيو غوبدم دلج ةميق نمضي )

 ريغ رهاط يآ :ش ( غوبدم ريغ يكذ ) :م دلج ةميق هنمضي يأ :ش ( دلج ةميق هنمضي ليقو ) :م

 لاوز هترورض نم نكلو « هيلع نامضلا بجوي الف هلعفب تلصح غابدلا ةعنص نأل غوبدم
 . ةسجنلا تاموسدلا نم دلحجلا زيمتي لب « هلعفب لصاح ريغ كلذو « ةساجنلا ةفص

 ( بوثلا لسغ ةلزنم هنأل ؛ ءيش الب هكلال وهف سمشلاو بارتلاك هل ةميق ال اب هغبد ولو ) :م

 راصف « موقتلاو ةيلاملل اراهظإ ةغابدلا تناكف « بصاخلل موقتم لام هيف سيل هنأل :ش

 . سندلا بوثلا لسغك

 ةميق ال ءيشب هغبد يذلا دلجلا بصاغلا كلهتسا ولو يأ :ش ( بصاغلا هکلهتسا ولو ) :م

 ىلع الام راص هنأل «ةريخذلا» يف هيلع صن « عامجإلاب يأ :ش ( اًعوبدم هتميق نمضي ) :م هل

 نمضيف كلاملل اًقح اعيمج موقتلاو ةيلالا تناكف هيف بصاغلل قح الو ‹ هبحاص كلم
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 هيلعو لوألا هجو . هنمضي الف هلصح يذلا وه ةغابدلا فصو نأل ؛ غوبدم ريغ ارهاط : ليقو

 اذكف هيلع اتومضم لصألا راص اذإو « هنع درفت الف « دلجلل ةعبات ةغابدلا ةفص نأ : نورثكألا

 بصاغلل اكلم راص : -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اولاق هيف حلم ا ءاقلإب رمخلا للخ ولو . هتفص

 هانعمو « دلجلا غبد ةلزنمب هيف حلملا داز ام ىطعأو ‹ كلاما هلخا : امهدنعو « هيلع هل ءيش الو

 هيلع هكرت كلاما دارأ نإو« لخلا نم حلما نزو لثم يطعي نأ : انهه

 ريغ ارهاط هنوک لاح هتمیق نمضي لیق يأ :ش ( غوبدم ريغ ارهاط : لیقو ):م كالهتسالاب
 ةفص لاوز هترورض نم نكل :ش ( هنمضي الف هلصح يذلا وه ةغابدلا فصو نأل ):م غوبدم

 يبآ دنع اولاق « ةسجنلا تاموسدلا نم دلجلا زيمتي لب « هلعفب لصاح ريغ كلذو « ةساجنلا

 نوكل ءيش ريغب نكل كلملا بجويف كالهتسا هنأل « هيلع ءيش الو بصاغلل اكلم راص ةفينح

 . موقتم ريغ كلهتسملا

 يأ :ش ( نورثكألا هيلعو ) :م اغوبدم هتميق هنمضي لوقي نم لوق وهو :ش ( لوألا هجو ) :م

 راص اذإو ) :م دلجلا نع يآ :ش ( هنع درفت الف دلجلل ةعبات ةغابدلا ةفص نأ ) :م لوألا هجولا ىلع

 . لصألل ةعبات ةنومضم نوكت :ش ( هتفص اذكف هيلع اًنومضم لصألا

 مل اورف وأ اًباوج وأ ارتفد وأ اًقز وأ اًيدأ دلجلا اذه لعج بصاغلا نأ ولو : يرودقلا لاقو

 وه ناكف ‹ بصاخلا عنصب ىنعملاو مسالا لدبت هنأل « ليبس كلذ ىلع هنم بوصغملل نكي

 يف اذك هل ءيش الف ةتيم ناك نإو « بصخلا موي هتميق هيلعف ايكذ دلجلا ناك نإف « « ىلوأ

 ٠ . (ةريخذلا»و «حاضيإلا»

 الو بصاغلل اكلم راص :-هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اولاق هيف حلملا ءاقلإب رمخلا للخ ولو ) :م

 بناج حجريف اموقتم ناك علماو ةموقتم نكت مل رمح نأ الإ كالهتسا هنأل :ش ( هيلع ءيش

 . ءيش ريغب هل نوكيف بصغلا

 اذه نأ ليقاموهو رخآ الوق ةمثنأ ىلإ ريشياذهو ‹ خياشملا رثكأ يأ « اولاق : هلوقو

 ةثالثلا هجوألا نم يناثلا هجولا وه اذهو « ربتعي الف هيف اكلهتسم راص حلملا نأل ؛ ءاوس لوألاو

 . . اهانركذ يتلا

 ام ىطعأو كلاما هذخأ ) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يب دنع يآ :ش ( امهدنعو ) :م

 ام ىطعأو هلوق ینعم يأ :ش ( انهه هانعمو ) :م بوثلا غبصو :ش ( دلجلا غبد ةلزنمب هيف حلملا داز

 نزو لثم ) :م لخلا بحاص يآ :ش ( يطعي نأ ) :م حلما ءاقلإب رمخلا ليلخت ةلأسم يف حلما داز

 .بصاغلا ىلع يأ :ش ( هيلع هكرت كلام دارأ نإو لخلا نم حلملا
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 -ةفينح يبأ دنع اهنمضي ال اهكلهتسا ولو : دلجلا غبد يف ليقو . ليق ام ىلع وهف هنيمضتو

 همحر- دمحم نعف « اهيف لحل ا ءاقلإب اهللخ ولو . دلجلا غبد يف امك « امهل اًنالخ -هللا همحر

 وهو هل كالهتسا هنال ‹ هيلع ءيش الو ‹« بصاغلل اكلم ريصي هتعاس نم ًالخ راص نإ هنا : -هللا

  ردق ىلع امهنيب وهف لیل الخ ہیف یقللا ناک ناب ‹ نامز دعب الإ الخ رصت مل ناو ‹ موقتم ریغ
 ريدقتلا يف لحل اب لخلا طلخ هنأل ؛ امهليك

w. ” 0 - -. 0 
3 

 نيروكذمل ا نيلوقلا ىلإ ليق ريركتب راشأ :ش ( دلجلا غبد يف ليقو . ليق ام ىلع وهف هنيمضتو ) :م
 همحر- ةفينح يبأ دنع كلذ هل سيل : ليقو « قافتالاب كلذ هل سيل ليق ينعي « دلجلا غبد يف

 . هللا

 هيفو هنيمضتو بصاغلا ىلع هكرت كلاما دارأ اذإ غبدلا ةلأسمب ةلأسملا هذه ربتعي هنأ لصاحلا

 . غوبدم دلج ةميق هنمضي لاق امهدحأ يف « نالوق

 تاعيرفتلا هذهو « اريصع هلثم ةميق هنمضي رخآ يفو « هيف حلا داز ام هيطعيو لخلا ةميق هنمضي

 ام نالوقلا نوكي نأ لمتحيو «-هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ال نيتروصلا يف امهلوق ىلع اهلك

 . نيلوقلا نيذه لبق ليق

 ولو يأ ‹ هنمضيال هكلهتساولو ةريثكلا خسنلا يفو :ش ( اهنمضب ال اهكلهتساولو ) :م

 امک امھل اًالخ < -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ) :م هيف حلم ا ءاقلإب الخ لعج يذلا لخلا كلهتسا

 . هنایب رم دقو :ش ( دلجلا غېد يف

 همكحف هل ةميق ال اريسي ناک نإف « لیصفتل تلا ىلع حلملا يف باوجلا لعج نم خياشملا نمو

 اًعيمج مهدنع كلاما اهذخأي اريثك اًحلم اهيف ىقلأ نأو < سمشلاك ءيش ريغب ليلختلا مكح

 يف ناخ يضاق ركذ اذك « بوشلا غبصو دلجلا غبد ةلزنمب هيف حلملاداز ام بصاغلا يطعيو

 . (هحرشا)

 ‹ اهيف لح ءاقلإب اهبصغ يتلا رمخلا للخ ولو يأ :ش ( اهيف لحلا ءاقلإب اهللخ ولو ) :م

 راص نإ هنأ :-هللا همحر- دمحم نعف ) :م اهانركذ يتلا ةثالثلا هجوألا نم ثلاثلا مسقلا وه اذهو

 + كلهتسملل اكلم ريصيف :ش ( هل كالهتسا هنأل هيلع ءيش الو بصاغلل اكلم ریصي هتعاس نم ًالخ

 . موقتم ريغ هنآ لاحلاو يآ :ش ( موقتم ريغ وهو )

 نيب يأ :ش ( امهنيب وهف ًاليلق ًالخ هيف یقلملا لخلا ناک ناب « نامز دعب الإ الخ رصت مل ناو ) :م
 ناک نو هنأ ينعي :ش ( ريدقتلا يف لخلاب لخلا طلخ هنأل ؛ امهليك ردق ىلع ) :م كلاملاو بصاغلا
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 ‹ نيهجولا يف بصاغلل وه : -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعو . كالهتساب سيل هلصأ ىلع وهو

 كلم فلتأ هنأل ؛ كالهتسالا يف نامض الو « هدنع كالهتسا طلخا سفن نأل هيلع ءيش الو

 انيب ال لوألا هجولا يف كالهتسالاب نمضي ال :-هللا همحر -دمحم دنعو .هسفن

 ريدقتلا يف هنكل كالهتسا نيفلتخملا نيسجلا طلخو « نافلتخم ناسنجامهو رمح اب لخلا طلخ
 . لالا ىلإ ارظن لخ اب لخلا طلح هنأك

 ءاذهلالإ حلصيال نيملسملا قح يف يهو الخ ريصي نأ ةيحالص رمخل ا يف نأل اذهو
 تللخت نإو «ءيش اهضراعي مل هنأل « اهنع كلاما قح عطقني ال اهعبطو اهسفنب تللخت ناف
 فيضأف « هكلمل اًعبت راص هنأل طلاخلل اكلم ريصي هتعاس نم تللخت نإو اهيف ءيش ءاقلإب

 هنأك راصف نيليلدلاب المع اهعبط ىلإ اهللخت فاضي نامز دعب تللخت نإو . كلذ ىلإ اهللخت
 . ريدقتلا يف لخلاب لخلا طلخ

 همحر- دمحم لصأ ىلع لخلاب للا طلخ يأ :ش ( كالهتساب سيل هلصأ ىلعوهو ) :م

 نوكيف « اًضيأ فسوي يبأ لوق وهو كالهتساب سيل سنجلا طلخ ذإ كالهتساب سيل -هللا
 هسفن لخ فلتأ دقف هفلتأ اذإف « هريغ لخب هسفن لخ اًطلاخ راص هنأل امهنيب اكرتشم لخلا
 . «رسيلا يبأ عماج » يفاذك « هريغ لخو

 تراص اذإ اميف ينعي :ش ( نيهجولا يف بصاغلل وه : -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعو ) :م

 هدنع كالهتسا طلخلا سفن نأل هيلع ءيشالو ) :م نامز دعب تراص اذإ اميفو « اهتعاس نم الخ
 اذهو « طلخلاب يمكحلا كالهتسألا هب دارأ :ش ( هسفن كلم فلت هنأل ؛ كالهتسالا يف نامض الو

 نامض الو هدنع كالهتسا طلخلا سفن نأ ىنعي « هدنع كالهتسا طلخلا صقن نأل ؛ هلوقل بيرقت
 . كالهتسالا اذه يف

 لخلا طلح هنأل ‹ هسفن كلم فلتأ هنأل هلوقب لدتسا ‹ ةملسم ةمدقملا هذه نكت ملام لو

 هقح نيع ىلإ هببسب ناسنإلا لصيال لعف نع ةرابعانه كالهتسالا نأ انركذ دقو رمحل اب
 فالتإو ‹ ةموقتم ريغ اهنكل ًاضيأ رمخلا فلتأ نإو هنأو « نامضلا بجويال هسفن كلم فالتإو

 . اًضيأ نامضلا بجوي ال موقتملا ريغ

 اذإ اميف هب دارأ :ش ( لوألا هجولا يف كالهتسالاب نمضب ال : -هللا همحر- دمحم دنعو ) :م

 ءًالخ راص نأ دعب يقيقحلا كالهتسالا هب دارأ : ةعيرشلا جات لاقو . هتعاس نم الخ تراص

 ‹موقتم ريغالحم ىقال هنأل ‹ كالهتسالا اذهب هيلع نامض الو اكلهتسم راص طلخلاب هنأل

 هل كالهتسا هنأل هلوق ىلإ هب راشآ :ش ( انيب ال ) :م هکلم ىلع درو هدعب يقيقحلا كالهتسالاو

۲ 



 ىلع باتكلا باوج اورجأ خياشملا ضعبو . هريغ كلم فلنأ هنأل ؛ يناثلا هجولا يف نمضيو

 يف اًکلهتسم ریصي هيف يقلل نأل ؛ ءيش ريغب اهلك هوجولا يف لخلا ذخأي نأ كلاملل نأ هقالطإ

 : لاق . «يهتنملا ةيافك» يف اهانتبلأ دقو ‹ خياشملا لاوقآ هيف ترثك دقو« اموقتم قبي ملف « رمخل ا

 « اد وأ ارامزم وآ البط وآ اًطبرب ملسمل رسک نمو

 هنأل ) :م نامز دعبًالخ تراصاذإ ام وهو :ش ( يناثلا هجولا يف نمضيو ) :م موقتم ريغ وهو

 . نمضيف :ش ( هریغ كلم فلآ

 م اريغصلا عماجلا» باوج يأ :ش ( هقالطإ ىلع باتكلا باوج اورجأ خياشملا ضعبو ) :م

 ليلختلا يهو ةثالشلا هوجولا يف يأ :ش ( ءيش ريغب اهلك هوجولا يف لخلا ذخأي نآ كلاملل نأ)

 . لخلا بصب ليلختلاو حلما ءاقلإب ليلختلاو ٠ء يش ريغب

 ءيش ريغب لخلا ذخأي نأ رمخلا بحاصل هلوق نإ : «ريغصلا عماجلا» حورش يفاولاقو

 هبص اذإ ريسيلا لخلا لعج نم مهنمو . ءيش ريغب ليلختلا وهو : لوألا هجولا ىلع لومحم

 همحر- ةفينح يبأ دنع كلاملا قح عطقنيو « ةميق هل ريثك لخب اهللخ اذإ امأف ٠ سمشلاك اهيف

 «ملسملا رمخ كلهتسا هنأل ؛ اًئيش نمضيالو « هنم بوصغملا لخب هلخ طلخ ولامك « -هللا

 . ناک رتشی امهدنعو « فالتإلاب نمضي ال ملسملا رمخو

 يهف اهتعاس نم تضمح اذإ امأ « نيح دعب تضمح اذإ اذه : نيرخأتملا نم ريثك لاقو

 يفركذو . نمضيال ملسملا رمخو « ملسملارمخ كلهتساو « هلخ هيلع بلغ هنأل « بصاغلل

 بحاص : لاق نافصن امهو الخ اهلك تراصف ء الخ ناسنإ رمخ يف بص لجر «ىقتتملا»

 . ناخ ىضاق نيدلا رخف لاق اذك « الخ اهفصن ذخأي رمخلا

 هنأل ‹ نمضيالف :ش ( اًموقتم قبي ملف ؛رمخلا يف اكلهتسم ريصي هيف ىقلملا نأل ) :م

 دقو ‹ خياشملا لاوقأ ) :م ةلأسملا هذه مكح يف يأ :ش ( هيف ترشك دقو ) :م موقتم ريغ كالهتسا

 ‹ عامجإلاب امهنيب اكرتشم طولخملا ريصي مهضعب لاق ام اهنم :ش ( «يهتنملا ةيافك» يف اهانتبأ

 ليكملاك طولخملاب هنمض اذإ كالهتسالاب كلاما قح عطقني امإ -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع نأل

 عطقني ال هيلع اًتومضم نكي ملاذإ امأف « هسفن كلم نم هلثمب هطلخو هبصغااذإ نوزوملاو

 هرکذ اذک « هریذل رخآ لیکمب هسفنب طلتخا اذإ لیکملاک اکرتشم یقہف همدعک كالهتسالا دوجوو

 . ىبوبحلا

 : ؛ريغصلا عماجلا» يف لاق يأ :ش ( ًافد وأ ارامزم وأ البط وأ اطبرب ملسمل رسك نمو : لاق ) :م

 رسكي لجرلا يف -هللا همحر- ةفينح يبآ نع بوقعي نع دمحم نامضلا باب يف هيف هتروصو
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 اهعیب زوجي الو ‹ نمضي ال - هللا امهمحر- دمحمو فسوی وبآ لاقو . - هللا همحر -ةفبنح يبأ دنع اهو « زئاج ءايشألا هذه عيبو « نماض وهف اًقصنم وأ اركس هل قارآ وآ

 . زئاج هلك كلذ عيب :لاقو نماض وه :لاق اد وأ « اًرامزم وأ البط وأ « اًطبرب ملسملا لجرلل

 ‹ هعيب زوجيالو نامض كلذ نم ءىش ىف سيل -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو

 وهو برعلا مالك نم سيل هنأل برعم وهو: ثيللا لاق « ةدحوملا ءابلا حتفب طبربلاو
 ءاطلا نوكسو ءارلا رسكب طبرب هلصأ : هريغ لاقو . هب تعمس نيح برعلا هتبرعأف يمجعأ

 . ردصلا ةيسراقلاب ربو ءاطبلا ردصب هبش

 برضي يذلا وهو لبطلاو . اضيأ دوعلا لم يهو ةتش ىمسي يذلا وه طبربلا : تلق
 ذختي دقو « اهيف خفني يتلا ةبصقلا وهو ميملارسكب رامزملاو . لوبط ىلع عمجيو روهشم وهو

 داکی الو «رامز وهف رمز رمزیو رمزي لجرلا رمز لاقي هنمو « اضیآ ةرامز اهل لاقیو « دوع نم

 فدلاو « ةباتكلاك رسكلاب ةرامزلا امهلعفو « ةرامز لاقي الو «ةرماز ةآرملل لاقيو « رماز لاقي
 . ةديبع وبأ هلاق « هب برضي يذلا اهمضو « لادلا حتفب

 اهتروصو « «ريغصلا عماجلا» لئاسم نم ًاضیآ وهو :ش ( اقصنم وأ ارکس هل قارأ وأ ) :م
 فصنملا قيرهي ملسملا لجرلا يف -هللا همحر- ةفينح يبأ نع بوقعي نعدمحم لاق هيف

 - دمحمو بوقعيلاقو . زئاج هعيب : لاقو « نماض وه : لاق ركسلا قيرهيوأ « ملسملل
 . یهتنا ‹ هعیب زوجي الو نامض كلذ نم ءيش يف سيل : -هللا امهمحر

 قاره ءاجو « ءاهلا نوكسب وهو ةدئاز هيف ءاهلاو بكسو بص ىنعمب قارأ قارهإ لصأو
 قرهي قيره ءاجو « ءايلا مضب قيرهي اهيف عرزملاو « ءاه ةزمهلا نم تلدبأ قارأ هلصأ « اًضيأ

 وهو كيرحتلاب اًسضيأ قارهمو « قارهم نيلوألا نمو « قرهم هنم لوعفملاو لعفأ نزو ىلع
 . بطرلا ءام نم يذلا وه فاكلاو « نيسلا حتفب ركسلاو «ذاش

 قذابلاو ‹ خبطلاب هفصن بهذ يذلا وه داصلا ديدشتو نونلا حتفو ميملا مضب فصنملاو

 همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « زئاج ءايشألا هذه عيبو « نماض وهف ) :م هخبط يف ىندأ خوبطملا وه

 كلام لاق هبو :ش (اهعيب زوجي الو ‹ نمضيال - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاقو - هللا

 ‹ حابم عفنل حلصي لصف اذإ كلذ ناك نإ -هللا همحر- يعفاشلا لاقو . -هللا امهمحر- دمحأو

 نإو « ةميق هل ام رسكلاب فلتأ هنأل « اروسكمو ًالصتم هتميق نيب ام همزل هل حلصي مل رسك اذإو

 . هنامض همزلي مل ةحابم ةعفنل حلصي ال ناك
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 حابي يذلا فدلاو ةازغلا لبط اماف ‹ وهلل برضي يذلا لبطلاو فدلا يف فالتخالا : ليقو

 . امهلوق ىلع نامضلا يف ىوتفلا : ليقو « فالخ ريغ نم فالتإلاب نمضي سرعلا يف هبرض

 خوبطملا يفو . خبطلاب هفصن بهذ ام فصأملاو « دتشا اذإ بطرلا ءام نم ءينلل مسا ركسلاو

 هذه نأ : امهل . عيبلاو نيمضتلا يف ناتياور -هللا همحر- ةفينح يبأ نع قذابلا وهو ةخبط ىندأ

 تدعأ ءايشألا
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 ىلإ ةراشإ هيفو « هدنع اهتميق نمض وهلل ال تيبلا يف تينتقا يتلا يهالملا نم اًنيش فلتأ ولو

 قافتالاب نامض ال ىهلتلا لجأل ىهالملا ىنتقا اذإ هنأ .

 يذلا فدلاو ‹ ةازغلا لبط امأف ‹ وهلل برضي يذلا لبطلاو فدلا يف فالتخالا: ليقو ) :م

 : ثيللا وبأ لاق «ةريخذلا» يفو :ش ( فالخ ريغ نم فالتإلاب نمضيف سرعلا يف هبرض حابي
 . هركي ال :ليقو « هركي : ليق « ءاملعلا نيب فلتخم سرعلا ىف فدلا برض

 ‹ اهوركم نوكي نأ يغبني تالجالجلاو تاحيصلا نم اننامز ىف برضي يذلا فدلا امأ

 : ثيللا وبأ هيقفلا لاق (ةياغلا» يفو . مدقتملا نامزلا يف برضي ناك يذلا ىف فالخلا اغإو

 لبطلاو فدلا يف هيلع نامض ال : الاق -هللا امهمحر- دمحمو فسوي ابآ نأ يكح يذلا اذهو

 . وهلل ناك اذإ

 اذإ فدلا كلذكو ‹ نمضي نأ يغبني نيدايصلا وأ « تايبصلا وأ ةازخلا لبط ناك اذإ امأو

 يباتعلا مامإلا لاقو . سرعلا يف هبرض زوجي كلذ لثم ناك اذإ نمضي نأ يغبنيف وهلل نكي مل

 يف ةيبصلا هب بعلي فد وأ «ديصلا لبط وأ « جاحلا ل بط ناك ولو : ريغصلا عماجلا حرش» يف

 . قافتالاب نمضي تيبلا

 - دمحمو فسوي يبأ لوق ىلع يأ :ش (امهلوق ىلع نامضلا يف ىوتفلا : ليقو ) :م

 . (رسيلا يبأ عماج» يف هركذ < سانلا يف داسفلا ةرثكل نامضلا مدعب ينعي يأ -هللا امهمحر

 يفو خبطلاب هفصن بهذ ام فصنملاو دحشا اذإ بطرلا ءام نم ءينلل مسا ركسلاو ) :م

 قذابلا : ليق . بيرق نع ءايشألا هذه يف مالكلا رم دقو :ش ( قذابلا وهو ةخبط ىندأ خوبطملا

 وهو « ةلاجرلل ةقذايبلا بيكرتلا اذه نم برعأ امو « ةذاب بيرعت وهو « تبرع ةيسراف ةملك

 ( عيبلاو نيمضتلا يف ناتياور -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ) :م حرطشلا قذيب هنمو ¢ ةذايب بیرعت

 هعيب زاوج يف كلذك وهو ةفينح يبأ نع ناتياور قذابلا قيرهي نم نيمضتلا يف دارأ :ش

 . هنع ناتیاور

 تدعأ ءايشألا هذه نأ ) :م -هللا امهمحر- كمحمو فس وی يبأل يآ :ش (امهل م
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 ‹ هنمضي الف عرشلا رمأب وهو « فورعملاب اًرمأ لعف ام لعف هنألو « رمخلاك اهموقت لطبف ةيصعملل

 . مامإلا نذإب لعف اذإ امك

 الو ‹ نمضي الف موقتم ريغ ءيشب اكلهتسم اهفلتم راصف :ش ( رمخلاك اهموقت لطبف « ةيصعملل
 لعف ام لعف) :م ءايشألا هذه فلتم نأل يأ « امهل ناث ليلد ( هنألو) :م موقتلا مدعل اهعيب زوجي
 :ش (عرشلا رمأب ) :م ةقارإلاو رسكلا يأ :ش ( وهو « فورعملاب ) :م ارمآ هنوك لاح يأ :ش ( رم

 ‹«هبلقبف عطتسي مل ناف « هناسلبف عطتسي مل ناف « هديب هریغیلف ارکنم مکدحاأ یأر اذإ» : هی هلوق وهو
 نذإب لعف اذإ امك « هنمضي الف ) :م ديلاب ركنملا نع اًيهنو فورعمل اب ارمأ اهتقارإو اهرسك ناكف
 . قافتالاب نمضي ال هنإف مامإلا نذإب قارأ وأ رسك اذإ امك يأ :ش ( مامإلا

 هقز لجر قشفرمخ هل لجر : «یواتفلا» يف ريسلا باتك رخآ يف يجلاولولا لاقو

 موقتي سيل رمخلا نأل « قزلا نمضيو « رمخلا نمضيال ةبسحلا ليبس ىلع رمخلا قارهأو
 ريظنو « هيف فلتخم هنأل هيلع ءيش ال ذئنيحف « كلذ ىري مايأ كلذ لعفي نأ الإ « موقتم قزلاو

 (ريزنخ لتق وأ لجر هقارأ نإف « عني مالسإلا راد يف ريزنخلاو رمخلا عيب رهظأ اذإ يمذلا اذه
 . هيف فلتخم هنأل « نمضي الف كلذ ىري اًمامإ نوكي نأ الإ نمضي

 ال مامإلا نذإب ناك نإ رمخلا ند رسك : تايانجلا باتک رخآ يف «ىرغصلا یراتفلا» يفو

 بدآ نم [. . .] باب يف يضاقلا بدأ يف «ريبكلا ريسلا» نع هاكح لاقف « نمض الإو نمضي

 اولاق ىتح داسفلا عاونأو قسفلا داتعا نم ىلع تيبلا مدهي هنأ انباحصأ نع ةياور يضاقلا

 فذقيو دتشي نأ لبق اًضيأ ريصعلا قاري : ليقو « نيدسفملا تيب ىلع موجهلاب سأب ال : ًاضيأ

 . قسفلا داتعا نم ىلع ديزلاب

 «اهيلع مجه ةنيدملا لهأ ءاسن نم ةحئان نع هغلب نيح مجه هنأ رمع نع يور هنأل

 ةمرح ال هنإ :لاقف اهرامخ طقس دق نينمؤملا ريمأ اي : ليقف اهرامخ طقس ىتح ةردلاب اهبرضو

 هنأ يورو .اهتمرح تطقسأ دقف عرشلا يف لحي ال امم تلغتشا نيح هلوق ىنعم : اولاق « اهل

 . هتيب يف اًبارش عمس نيح يفقثلا ىلع تيبلا قرحأ

 دنعو .فزاعملا رسكك نمضي ال قذلا قشب الإ اهتقارإ رسيتي ال ناك نإ فسوي يبأ نعو
 «ينغملا»و «ةريحخذلا» يفو «يبوبحملا عماج» يفاذك « نمضي ةياور يف دمحأو يعفاشلا

 رمأ ول هنآ هيأر ربكأب ملعي ناك نإ هوجو ىلع فورعملاب رمألا : «ثيللا يبأ ناتسب»و

 . هكرت هعسیال هيلع بجاو رمألاف ركنملا نع نوعنتييو هنم نولبقي فورعمل اب

 مهن ملع ول اذكو « لضفأ هكرتف هنومتشيو كلذب هنوفذقي مهنأ هيأر ربكأب ملع ولو
 هنأ ملع ولو . لضفأ هكرتف لاتقلا هنم جيهيو ةوادعلا مهنيب عقيو كلذ ىلع ربصي الو هنوبرضي
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 ا( تحلص نإو ‹ عافننالا هوجو نم لحي امل اهتيحالصل لاومأ اهنأ : -هللا همحر - ةفينح يبألو

 موقتلا طوقس بجوي الف راتخم لعاف لعفب داسفلا نأل اذهو ‹ ةينغم ا ةمألاك راصف « لحي ال

 ‹ مهتردقل ءارمألا ىلإ ديلاب فورعم اب رمألاو موقتسلاو ةيلالا ىلع نابنرم نيمضتلاو عيبلا زاوجو

 وهلل ةحلاص ريغ اهتميق بجتو . مهريغ ىلإ ناسللابو

 . دهاجم وهو هب سأب الف دحأ ىلإ كشي ملو مهبرض ىلع ربصي

 رمألاو « رايجلاب وهفاًمتشالو اًبرض مهنم فاخيالو هنم نولبقيال مهن ملع ولو

 ىلع بلغ اذإ ضرف وأ «بجاو فورعملاب رمألا : لاقف اًقلطم ىبوبحملا ركذو . لضفأ فورعملاب

 . هکرت يف اًمثإ نوک ال نوکرتی ال مهنآ هنظ ىلع بلغ ولو « رمألاب قتسفلا نوکرتی مهنآ هنظ
 م هتاوخآو طبربلا يهو ةروكذملا تالآلا يأ :ش ( اهنأ : -هللا همحر- ةفينح يبألو ) :م

 تسيل اهنايعآ نأ دارأ :ش ( لحي ال ال تحلص نإو < عافتنالا هوجو نم لحي امل اهتيحالصل لاومأ)

 ملف هريغل اهتيحالص عم وهلل تدعأ اهنكلو « وهللا ريغل اهب عافتنالل حلصت اهنأل ةمرحمب
 . اهفلتم ىلع بجي نامضلا نإف « ةرايطلا ةمامحلاو :ش ( ةينغما ةمألاك راصف ) :م نامضلا فانت

 ( موقتلا طوقس بجوي الف راتخم لعاف لعفب داسفلا نأل ) :م هلبق ال حيضوت :ش (اذهو) :م

 نابترم نيمضتلاو عيبلا زاوجو ) :م نمضيف موقتم لام لحملاو « لحملا يف سيل داسفلا نأ دارأ :ش

 نمضيو اهعيب زاج ةروكذملا ءايشألا يف موقتلاو ةيلاملا تدجو الو :ش ( موقتلاو ةيلاملا ىلع

 هلوقب قلعتیاذه :ش ( مهريغ ىلإ ناسللابو ‹ مهتردقل ءارمألا ىلإ ديلاب فورعملاب رمألاو ) :م

 ىلع نامضلا مزلي مل رمألل ديلاب فورعملاب رمألا ناك امل ينعي « مامإلا نذإب هلعفاذإ امك

 ضعب يفو :ش (وهلل ةحلاص ريغ اهتميق بجتو ) :م مزلي مهنذإ ريخب لعف اذإف « مهنذإب رساكلا
 ةحلاص ريغ اهنوك لاح تالآلا هذه ةميق بجي كلذك رمألا ناك اذإ يأ « ءافلاب بجيف خسنلا

 . هيف نطقلا عضوي ًافد هتميق نمضي فدلا يفف « ةيصعملا ريغل ةحلاص اهتميق بجت ينعي « وهلل
 . ناخ يضاق هلاق كلذ وحنو ديرثلا اهيف لحي ةعصق هتميق نمضي طبربلا يفو

 يف لاقو . اًتوحنم اًبشخ هتميق نمضي :(يخركلا رصتخم حرش» يف يرودقلا لاقو

 . فيلأتلا هب مرحي يذلا اغنإ « اعلخم ابشخ هتميق نمضي : -هللا همحر- ةفينح يبأ نع «ىقتتملا»

 نأ هتميق نمضي هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىنعم نإ نولوقي اوناك : ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 ريغ وأ حلملا ءاعو هلعجيل هيرتشي نأ دارأ اًتاسنإ نأ ول رظنيف وهللا ىوس رخآ ءيشب یرتشا ول

 . رادقملا كلذب هتميق نمضيف يرتشي مكب كلذ
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 بجت يصحلا دبعلاو لتاقملا كيدلاو ةرايطلا ةمامحلاو حوطنلا شبكلاو ةينغملا ةيراجلا يف امك
 ؛ للا بجي الو امهتميق بجت فصنملاو ركسلا يفو . اذه اذك ‹ رومألا هذهل ةحلاص ريغ ةميقلا

 ينارصن ىلع فلتأ اذإ ام فالخب اذهو « زاج لعف ول ناك نإو هنيع كلمت نع عونم ملسملا نأل
 تتامف ةربدم وأ دلو مآ بصغ نمو : لاق . كلذ ىلع رقم هنأل اًبيلص هتميق نمضي ثيح ابيلص

 :الاقو . -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع دلولا مأ ةميق نمضي الو ةربدملا ةميق نمض هدي يف

 بجت يصخلا دبعلاو لتاقملا كيدلاو ةرايطلا ةمامحلاو حوطنلا شبكلاو ةينغملا ةيراجللا يف امك ) :م

 ةحطانملاو « ةيراجل ا يف ءانغلا رومألا هذهب دارأو اهفلتأاذإ :ش ( رومألا هذهل ةحلاص ريغ ةميقلا

 هذه نإف « دبعلا يف يصخلاو « كيدلا يف ةلتاقملاو « ةمامحلا يف عيرسلا ناريطلاو « شبكلا يف

 اذك ) :م اهفلتم نمضيو اهعيب زوجي كلذلف ‹ موقتم لام لحملا نكلو < ةيصعم اهلك ءايشألا

 . تفلتأ وأ تعيب اذإ ةروكذملا تاللا مكح اذك يأ :ش (اذه

 يآ :ش (هنيع كلمت نع عونمب ملسملا نأل ؛ لثملا بجي الو امهتميق ببجت فصنملاو ركسلا يفو )م .
 لما ذخأ ناك نإف يأ :ش ( زاج لعف ول ناك نإو ) :م مارح هنأل امهنم دحاو لك نيع كلمت نع
 تاللا نامض يف انركذ يذلا اذه يأ :ش ( اذهو ) :م ةيلاملاو موقتلا طوقس مدعل زاج نامضلا يف

 . ةروكذملا

 هنوک لاح يأ :ش ( ابیلص هتمیق نمضي ثيح اًبیلص ينارصن ىلع فلنأ اذإ ام فالخب اذهو ) :م

 يأ :ش ( كلذ ىلع رقم ) :م ينارصنلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هريغل اًحلاص هنوك لاح ال اًبيلص

 دنعو ‹« نمضيال دمحأ لاقو . اهيلع نورقم مه يتلا رمخلاك راصف « عنصلااذه ىلع

 . انركذ امك ليصفتلاب -هللا همحر-يعفاشلا

 ليثامت هيلع اروجنم اًباب لجرلا قرحأ اذإ : دمحم لاق : «هحرش» يف يرودقلا لاقو

 يف موقتي نأ زوجي الف ةيصعم ليثامتلا شقن نأل كلذو « شوقنم ريغ هتميق نمض ةشوقنم

 عونم ريغ شقن كلذف ليثامتلا سوؤر عطق اذإف . ةينغملا ةيراج لا يف ءانخلا موقتي ال امك « نامضلا

 نأل « اروصم هتميق نمض لاجر ريواصت هنم طاسب قرحآ نميف لاقف « بصاغلا ىلع موقو هنم
 لاقو . اهنمض ةقرحم نكت ملاذإو . أطوم طاسبلا نأل « ةمركت سيل طاسبلا يف ليثامتلا

 ليثامتلا نأل « روصم ريغ هغابصأو تيبلا ةميق هتميق ليثامت غابصألاب ًاروصم ايب مده نميف
 . «هحرش)» يف يرودقلا هركذ اذك « اهنع يهنم تيبلا يف

 مأ ةميق نمضي ملو ةربدملا ةميق نمض هدي يف تتامف ةربدم وأ ؛ دلو مأ بصغ نمو : لاق ) :م
 دمحم : ريغصلا عماحلا» يف لاق يأ :ش (اهتميق نمضي :الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع دلولا
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 لئالدلاو ‹ ةموقتم امهدنعو « هدنع ةموقتم ريغ دلولا ما ةيلامو ‹ قافتالاب ةموقتم ةربدملا ةيلام نال

 . باوصلاب ملعأ هللاو باتكلا اذه نم قاتعلا باتک يف اهانرکذ

 ال :الاق هدي يف تتامف لجرل دلو مأ بصغ لجر يف -هللا همحر- ةفينح يبأ نع بوقعي نع

 - دمحمو فسويوبأ لاقو . اهتميقب نماض وهف تتامف هتربدم بصغ نإو « هيلع نامض

 ‹ قافتالاب ةموقتم ةربدملا ةيلام نأل ) :م ةربدملا يف نمضي امك دلولا مآ يف يأ نمضي -هللا امهمحر

 اهانركذ لئالدلاو ‹ ةموقتم امهدنعو ) :م . ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع ةموقتم ريغ دلولا مأ ةيلامو

 . اًضيأ ةثالثلا فالح هيف انيب دقو :ش ( باوصلاب ملعأ هللاو باتكلا اذه نم قاتعلا باتك يف

 وأ هبوث هنأب ملعی ال وهو هلکأف هيدي نیب همدقف اًماعط وأ كلاملل هاسكف اًبوث بصغ : دئاوف

 كلامو « لوق يف :-هللا همحر- يعفاشلا لاق هيو « نامضلا نع اندنع بصاخغلاأربي « هماعط

 هملسو هرجأ وأ « هملسو هراعأو هملسو هعدوأ وأ « هملسو هبهو وأ هعاب ولو . اربي ال لوق يف

 لاقو . دمحأو كلامو هجو يف يعفاشلا لاق هبو « اندنع نامضلا نعأربي هب ملعيال كلاملاو

 ‹ يعفاشلا دنع نامضلا نعأربي مل بصاغلا دنع كلاملا هنهر ولو . أربي ال هجو يف يعفاشلا

 بيقع بهذف دبع ديق لح وأ ريط صفق حتف وأ ةباد طابر لح ولو « اربي دمحأو كلامو اندنعو -

 كلام لاق هبو نمضي لوق يفو لوق يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « اندنع نمضي مل كلذ

 راط مث ةعاس ثكم ول امآ راط مث ةعاس ثكم وأ هروف نم راط ءاوس نمضي دمحم نعو . دمحأو

 عطق وأ عئابلا لأسف قزلا سأر لح ولو . دمحأو كلال اًقالخ يعفاشلا دنعو « اندنع نمضي ال

 هبو ‹ نمضي مل لاسف سمشلاب باذف ادماج نهدلا ناک ولو « نمض رسکناف لیدنق يتکالع

 . هجو يف يعفاشلا لاق

 الف عامجإلاب رحلا يف ققحتي ال بصغلاو « دمحأو كلام لاق هبو نمضي« هجو يف لاقو

 ةموقتم عفانم ىفوتسا هنأل « ةثالثلا دنع هلثم رجأ همزل اهركم هلمعتسا ول امأ . بصغلاب نمضي

 ‹ اًضيأ اندنع هلثم رجأ بجي ال ةدم هسبح ولو نمضيال هدنعو « دبعلا عفانمك اهنامض همزلف

 بصغ ولو « دبعلا يفامك نمضي هنآ هجو يف الاقو كلامو هجو يف دمحأو يعفاشلا لاق هبو

 كلامو دمحأو اندنعو < يعفاشلا دنع نيهجولا دحأ يف هرجأ بجي ةدم هسبحو ةعفنم هل اًبلك

 لام هنأل هنمضي اندنعو « ةثالثلا دنع هفلتأ وأ كله اذإ نمضي الو بجي ال هجو يف يعفاشلاو

 بآملاو عجرملا هيلإو ٠ باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو « اندنع هعيب زوجي ىتح
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 ةعفشلا باتك
 : لاق . عيفشلا راقع ىلإ ةارتشملا مض نم اهيف امل اهب تيمس مضلا وهو عفشلا نم ةقتشم : ةعفشلا

 ‹ عيبملا سفن يف طيلخلل ةبجاو ةعفشلا

 ( ةعفشلا باتك) :م

 نإ ثيح نم بصغلا باتك عم ةبسانملا هجو « ةعفشلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 « ناودع بصغلا نآالإ « هاضرريغب ريغلا لام كلي عيفشلاو بصاخلا نم دحاو لك

 هعوقو ةرثكل جوحأ بصخلا ماكحأ ةفرعم نكل « يدقتلااهقح ناكف ةعورشم ةعفشلاو

 راقعلا كلم لاصتا وهو ةعفشلا فالخب « بصغلا بابسأأ ةرثكلو « نامزلا اذه ىف اميسالو

 . اندنع

 عفشلاو « اعفش هتعفشف رتو ناك : لوقت :ش ( مضلا وهو « عفشلا نم ةقتشم : ةعفشلا ) :م

 لدي بيكر تلاو « اًضيأ ةعافشلا بحاصو « ةعفشلا بحاص عيفشلاو « جوزلا وهو رتولا فالخ

 ةعفشلا تيمس يأ :ش (اهب تيمس ):م مضلا وهو : لاق كلذلف « نيببسلا ةنراقم ىلع

 مض نم ةعفشلا يف ال يأ ؛ :ش (عيفشلا راقع ىلإ ةارتشملا مض نم اهيف ال ) :معرشلا يف ةحلطصلا

 تيمس هنمو « هسفن ىلإ هراج كلم هراد ببسب مضي هنأل ؛ عيفشلا راقع ىلإ ةارتشملا راقعلا

 .باوثلا لهأ ىلإ هل عوفشملا مضت اهنأل ؛ ةعافشلا

 اهيف ناكف « راوجلاوأ « ةكرشلاب يرتشملا ىلع ماقاي ةعفنملا كلمت عرشلا يف اهدحو
 ‹ قوقحلا يف ةكرشلاو « راقعلا يف ةكرشلا ؛ ةثالغلا ءايشألا دحأ اهببسو « يوغللا اهانعم

 لاقو . يتأيام ىلعراوجلاب قحتسيال : يعفاشلادنعو . ةقصالملا ليبس ىلع راوجلاو

 ىلع امهالك اهببس نأ ىلإ ةراشإ هيف ‹ بلطلاب بجت مث عيبلاب بجت ةعفشلا :فاصخلا

 . اًيناث اهبوجو روصتي فيك عيبلاب تبجو امل ةعفشلا نأل « حيحص ريغ هنآو «بقاعتلا
 الو ‹ امهب الإ تبثي ال ةعفشلا تح نأل « اهل ةلع عيبلا عم لاصتالا : مالسإلا خيش لاقو

 . بوجولا ببس دوجو دعب لصح هنأل ؛ ميلستلا لاصتاو « طرش ءارشلا نأب لاقي نأ زوجي

 ةتباث ةبجاو ىنعمو يرودقلا لاق يآ :ش ( عيبملا سفن يف طيلخلل ةبجاو ةعفشلا : لاق ) :م

 يف كيرشلا طيلخلاو عامجإلاب اهكرت دنع مثإلا موزل اهب دارملا نوكي نأ ال اهببس ققحت دنع
 ىلع ءاملعلا عمجأو . ةكرشلا يهو ةطلخلاو ‹ ةكراشملا يهو ةطلاخملا نم ليعف وهو ةعقبلا

 ةعفشلا تبثت ال : الاق اًمئاق هيلع هوبأو مسالا الإ هعبر مسقي مل كيرش يف ةعفشلا توبث
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 لكل ةعفشلا قح توبث ظفللا اذه دافأ. راجلل مث « قيرطلاو برشلاك« عيبا قح يف طيلخلل مث

 مل كيرشل ةعفشلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلف توبللا امآ . بيترتلا دافأو ءالؤه نم دحاو
 « مساقي

 ‹ اهزاوج ىبأي سايقلا نإ : لاقي « انباحصأ ضعب بهذ اذكو « لطابلاب لكألا عون نم هنإف

 . ةروهشملا راثآلاب سايقلا انكرت نكلو

 ىلع ةتباث يه لب « سايقلا نع فالخ اهنأل زوجي الف عرشلا يف لصأ اهنأ حصألاو

 . سايقلا ةقفاوم

 كيرشلا وهو :ش ( قيرطلاو ) :م نيشلا رسكب :ش ( برشلاك « عيبملا قح يف طيلخلل مث ) :م
 اناك اذإ امهنأل كلذب انديق اغنإو « نيصاخلا برشلاو قيرطلا يف ةكرش هل تيقبو مساق يذلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب يتأي ام ىلع ةعفشلا امهب قحتسي مل نيماع

 ۾ يتأي ام ىلع يعفاشلل اًقالخ راجلل تبثي مث يأ « قصالملا ينعي :ش ( راجلل مث ) :م

 مث عيبملا سفن يف طيلخلل هلوق وهو اذه يرودقلا ظفل دافأ فنصملا لاق يأ :ش ( ظفللا اذه دافأ)

 نم يأ :ش (ءالؤه نم دحاو لكل ةعفشلا قح توبث ) :م راجلل مث عيبملا قح يف طيلخلل

 سفن يف طيلخلا ىلع عيبملا تح يف طيلخلا بتر ثيح :ش ( بيترتلا دافأو ) :م راجل او نيطيلخلا

 . امهيلع راجلا بتر مث « عيبملا

 هبيصن نيكيرشلا دحأ عاب « ةذفان ريغ ةكسو نينثا نيب الزنم هتروص : «ةريخذلا» يفو

 راجل افاوملس نإف « قحأ ةكسلا لهآف ملس نإف « ةعفشلاب قحأ لزنملا يف قصالملا كيرشلاف

 نوكت نأ امإ نيهجو ىلع راجلا ةلأسمو « ىرخأ ةكس يف هراد بابو لزنملا رهظ ىلع يذلا وهو

 يف لباقملاو قزالملا ءاعفش ةكسلا لهأ عيمج هجولا اذه يفو « ةذفان ةكس يف ةكرتشملا رادلا

 تيب :امهادحإ : نيتلأسم يف كلذ رهظيو بتارم عبرأ ىلع ةعفشلا ليق دقو . ءاوسلا ىلع كلذ

 یلوأ ةعفشلاف تيبلا نم هبيصن امهدحأ عابف «موقل رادلاو نينثال تيبلاو ةذفان ريغ راد يف

 راجللف اوملس نإف « ةكسلا لهألف ملس نإف « رادلا كيرشلف ملس نإف ‹ تيبلا يف كيرشلل

 . ىرخأ ةكس يف هبابو لزنملا رهظ ىلع يذلا وهو قصالملا

 يف كيرشللف ملس نإف ء رادلا يف ىلوأ ةعفشلاف ةذفان ريغ ةكس يف نينثا نيب راد : يناثلاو

 . قصالملا راجللف اوملس نإف « ةكسلا لهألف ملس نإف « نيرادلا نيب كرتشملا طئاحلا

 ‹ بیرغاذه :ش ( «مساقي مل كيرشل ةعفشلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلف توبثلا امأ ) :م
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 ناك اذإ اًبئاغ ناك نإو هل رظتني ضرألاو رادلاب قحا رادلا راج » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

 « ادحاو امهقيرط

 هللا يضر -رباج نع ريبزلا يبأ نع جيرج نبا نع سيردإ نب هللا دبع نع ملسم جرخأ نكلو
 نأ حلصي ال طئاح وأ هعبر مسقي مل ءيش لك يف ةعفشلا يف ي هللا لوسر ىضق : لاق - هنع

 . هب قحأ وهف هب هنذؤي ملو عاب اذٍإف . كرت ءاش نإو « ذخأ ءاش نإف « هکيرش نذؤي یتح عیبي

 نم وهو سيردإ نبا الإ مسقي ملاذه يف لقي مل لاقو «هننس»يف ينطقرادلا هجرخأو

 نع ريبزلا يبأ نع جيرج نبا نع بهو نبا نع اًضيأ ملسم جرخأو « ظافحلا تاقفلا

 وأ عبر وأ ضرأ يف كرش لك يف ةعفشلا » : للم هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر-رباج

 .(هنذؤي یتح هب قحأ هکیرشف یب نِإف « عدی وأ ذخایف هکیرش ىلع ضرعی یتح عیب نأ حلصی ال طئاح

 اذإ ئاغ ناك نإو هل رظتني « ضرألاو رادلاب قحا رادلا راج » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو) :م
 ( '(گحاو امهقیرط ناک

 يف يذمرتلاو « عويبلا يف دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا ردصف « نيثيدح نم بكرم اذه :ش
 نسحلا نع « ةداتق نع « ةبعش نع « يئاسنلاو « دواد وبأو . طورشلا يف يئاسنلاو « ماكحألا

 ا يبنلا نأ ةداتق نع « ديعس نع <« ةيلع نب ليعامسإ نع ماكحألا يف يذمرتلاو . ةرمس نع

 . حيحص نسح ثيدح يذمرتلا لاقو . « ضرألاو راجل ا رادب قحأ رادلا راج » : لاق

 يفو «(هفنصم »يف ةبيش يبأ نباو (همجعم» يف يناربطلاو «هدنسم» يف دمحأ هاورو

 «سنوي نبا ىسيع نع « اًضيأ يئاسنلا هجرخأو « رادلا ةعفشب قحأ رادلا راج مهظافلأ ضعب
 ىسيع نع « اًضيأ هجرخأو . ةرمس نع « نسحلا نع « ةداتق نع « ةبورع يبأ نب ديعس نع
 .رادلاب قحأ رادلا راج اعوفرم سنأ نع ةداثق نع « ةبورع يبأ نب ديعس نع « سنوي نبا

 راجا يف درو اغنإ ثيدحلا اذهو « لاق مث «(هحيحص» يف نابح نبا هاور دانسإلا اذهف

 نبورمع نعدنسأو انربخأ ام هيلع لدي « كيرشب سيل يذلا راجلا نود اًكيرش نوكي يذلا
 هللا لوسر ىلوم عفار وبأ ءاجف ةمرخم نب روسملاو «صاقو يأ نب دعس عم تنك : لاق ديرشلا

 ‹ ةمجنم فالآ ةعبرأب الإ ال : لاقف ‹كراد يف يذلا يتيب ينم رتشا : كلام نب دعسل لاقو هيي

 دقو اهكتعب ام ةعفشب قحأ راجلا» : لوقي ةي هللا لوسر تعمس ىنأ الول هللاو امأ : لاقف

 . ىهتنا « رانيد ةئامسمخب اهكتيطعأ

 نكلو . اًعوفرم . . ةرمس نع نسحلا نع ةداتق قيرط نم (۱۳۹۳) يذمرتلاو )۳٥۱۷( دواد وبآ هجرخآ (۱)

 . « راجل اب قحأ رادلا راج» وهو هنم لوألا ءزجلااوجرحأ
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 نب ورمع نع « ملعملا نيسح نع « ةجام نباو' يئاسنلا هجرخأ اب ضراعم اذه : تلق

 اهيف دحأل سيل يضرأ لب هللا لوسر اي : لاقالجر نأ » : هيبأ نع « ديرشلا نب ورمع نع بيعش

 سيل هظفلو يواحطلا ةجرخأز. ٠" ناك ام ةعفشب قحأ : راجا لاقف «راوجل ا الإ مسق الو كرش
 . راوجلا الإ كيرش الو مسق اهيف دحأل

 الإ كيرش الو مسق اهيف دحأل سيل : هظفلو « بيذّهتلا» يف يربطلا ريرج نبا هجرخأو

 ‹ كيرشلاب راجل ا مهليوأت طوقس ىلع لدت هيف ةكرش ال راوجلل اهبوجوب حيرص اذهف « راوجلا
 باحصأ هجرخأ ثيدحلا ةيقبو « اكيرش نكي مل نإو ةعفشلا هل بجحت قزالملا راج لا نأ ىلعو

 دبع نب رباج نع « حابر يب نبا ءاطع نع « ناميلس يبأ نب كلملا دبع نع « ةعبرألا نتسلا

 امهقيرط ناك اذإ ئاغ ناك نإو اهرظتني هراج ةعفشب قحأ راج لا: هيي هللا لوسر لاق : لاق هللا

 «دحاو ٩ .

 كلملا دبع ريغ ثيدحلا اذه ىور دحأ ملعيالو « بيرغ نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو

 . ثيدحلا اذه لجأ نم ةبعش ريغ هيف

 «دمحأ مامإلا لئسو . اًظوفحم نوكي ال هنأ فاخي : ىعفاشلا لاق «هرصتخم» يف لاقو

 سانلا هركنآ دقو كلملا دبع الإ ثدحي مل : ىيحي لاقو « ركنم ثيدح وه لاقف ثيدحلا اذه نع

 ملعأ ال : لاقف ثيدحلا اذه نع «يراخبلا ليعامسإ نب دمحم تلأس : يذمرتلا لاقو . هيلع

 . اذه فالخ رباج نع يورو . هب درفت كلملا دبع ريغ ءاطع نع هاور حا

 ناکو ‹ظافحلا نم كلملا دبع : الاق لبنح نباو <« يروثلا نع لامكلا بحاص ركذ : تلق

 . (هحيحص) يف ملسم هل جرخأو « تبث ةقث هللا دبع نب دمحأ نعو . نازيملا هيمسي يروثلا

 . حيحص هدانسإو )۲٤۹7( ةعفشلا يف هجام نباو ٩)۲۳۸١( عويبلا» يف يتاسنلا هجرخآ (۱)

 نب كلملا دبع قيرط نم )۲٤۹٤( ةجام نباو )٤۳۸۷( يتاسنلاو )۱۳۹٤( يذمرتلاو )۳٣۱۸( دواد وبآ هاور (۲)

 اعوفرم . . . رباج نع ءاطع نع ناميلس يبآ

 ليعامسإ نب دمحم تلأس يذمرتلا لاقو . ركنم ثيدح وه لاقف ثيدحلا اذه نع دمحأ مامإلا لتس : تلق

 فالح رباج نع یوریو . هب درفت كلملا دبع ريغ ءاطع نع هاور ادحأ ملعأ ال لاقف ثيدحلا اذه نع يراخبلا

 كلذ

 . يعفاشلاو نيعم نب ىيحي هركنتسا ثيدحلاو . ريثكب ظفحأو هنم لجأ امهو ةملسم وبأو ريبزلا وبأ هفلاح : تلق
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 .« هتعفش :لاق ؟هبقس ام ! هللا لوسر اي :ليق. هبقسب قحأ راجلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو

 لجأ نم ةبعش ريغ هيف ملكت ادحأ ملعنال ثيدحلا لهأ دنع نومأم ةقث : يذمرتلا لاقو

 ناكو قارعلا لهأو ةبعشو يروثلا هنع ىور لاقو «تاقثلا »يف نابح نبا هركذو . ثيدحلا اذه

 ‹ هتياور يف مهل ماهوأب تبث خيش كرت فاصنإلا نم سيلو « مهظافحو ةفوكلا لهأ رايخ نم

 اونوكي مل مهنأل ‹ ةبعشو يروثلاو جيرج نباو يرهزلا ثيدح كرت انمزلل كلذ انكلس ولو

 . نيموصعم

 الو حيحص ثيدح ناميلس يبأ نب كلملا دبع ثيدح نأ ملعاو : « حيقنتلا» بحاص لاقو

 الف دودحلا تعقو اذإف « مسقي ملام لك يف ةعفشلا يهو ةروهشملا رباج ةياور نيبو هنيب ةافانم

 هيف تبثي مل روهشملا رباج ثيدحو « ادحاو امهقيرط ناك اذإ كلملا دبع ثيدح يف نإف « ةعفش
 وأ رئبلاك عفانملا يف ناراجلا كرتشا اذإ لوقنف « قرطلا فرصت طرشب الإ ةعفشلا قاقحتسا

 . كلملا دبع ثيدحل هراج بقسب قحأ راج لاف قيرطلا وأ حطسلا

 دبع يف ةبعش نعطو « روهشملا رباج ثيدحل ةعفش الف عفانملا نم ءيش يف اكرتشي مل اذإو

 نيب عمجيل هقفلا يف قاذحلا نم نكي مل ةبعشو . ةقث هنإف « هيف حدقي ال ثيدحلا اذه ببسب كلما

 جتحا دقو . ةبعشل اعبت هيف نعط امنإ ةبعش ريغو اًظفاح ناك اغإ « اهضراعت رهظ اذإ ثيداحألا

 . يراخبلا هب دهشتساو « «هحيحص» يف ملسم كلما دبعب

 : لاق ؟هبقس ام ! هللا لوسر اي : ليق ‹ هبقسب قحأ راجل ا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو ) :م

 ىلوم عفار يبأ نع « ديرشلا نب ورمع نع < «هحیحص) يف يراخبلا جرخأ :ش ( «هتعفش
 .. ىهتنا «هبقسب قحأ راجلا» :لوقي هيي يبنلا

 هراد هبقس لاقي « برقلا ةدحوم ءاب هرخآ يفو فاقلا حتفو ةلمهملا نيسلا حتفب : بقسلا

 . دادضألا نم هولعج اًضيأ ديعبلل لاقيو ‹ بيرقلا بقاسلاو « بقس لزنملاو رسكلاب
 رادلا نم برقام داصلاب بقصلا : «ثيدحلا بيرغ هباتك يف : يبرحلا ميهاربإ لاقو

 لوأ يف ناك ولاذكو « ةملكلا لوأ يف هنأل داصلا ضوع نيسلا نوكتف بقس : لاقي نأ زوجيو

 تمدقت نإف ‹ رطسو رطصو « غدسو غدصو « رخسو رخص لوقنف ءاط وأ نيغ وأ ءاخ ةملكلا

 الو ‹ بسقو بصق الو « رسخو رصخ لاقي الف ‹ كلذ زجت مل نيسلا ةعبرألا فورحلا هذه

 . صرغو سرغ

 وذ ینعم ىلع بقاسلا انه بقسلاب ديرأو ‹ لاصتالاو برقلا بقسلا : «برغملا» يفو
 لزاملاو « ناتحيصف ناتغل تبّقسأو رادلا هتبقس لاقي: « ةرهمجلا» يفو . ردصملاب هتيمست بقسلا
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 هيلع هلوقل راوجلاب ةعفش ال : - هللا همحر -ىعفاشلا لاقو . « هتعفشب قحأ راجلا » ىوريو

 : مالسلاو ةالصلا

 . ةبراقتم يأ ةبقاستم موقلا تايبأو بقسأو بقس

 ‹-هنع هللا يضر-رباج نع « بيرق نعانرکذ دق :ش ( «هتعفشب قحأ راجلا » یوریو ) :م

 ادنسم هيوهار نب قاحسإ ىورو . اًبئاغ ناك نإو « اهب رظتني هتعفشب قحأ راجلا يذمرتلا دنع

 ‹ ديرشلا نب ورمع نع « ةرسيم نب ميهاربإ نع « يروثلا نايفس نع « هريغو يبراحما انربخأ
 . «هتعفشب قحأ راجلا » : لاق ايب يبنلا نأ عفار يبأ نع

 نع «روصنم نع « ريرج انث ةَ هتيضقأ باتك يف (هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىورو

 ريرج نبا ىورو . راوجلل ةعفشلاب ي هللا لوسر ىضق : لاق هللا دبعو « يلع نع < مكاحلا

 تماصلا نب ةدابع نع « ىيحي نب قاحسإ نع « ةبقع نب ىسوم ثيدح« بيذهتلا »يف يربطلا

 . هراج بقسب قحأ راحل ا نأ ىضق يبنلا نأ

 اذإ :٠ لب هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نع « ةمركع نع « اًضيأ ريرج نبا هجرخأو

 راجل ا» ثيدح « هحيحص) يف نابح نبا جرخأو « « هراج ىلع هضرعيلف هراقع عيبي نأ مكدحأ دارأ

 نأ ثيداحألا هذه عومجمب رهظف ب يبنلا نع « سنأو عفار يبأ ثيدح نم «هبقصب قحأ

 . راوجلا يف مث « قيرطلا يف مث « عيبملا سفن يف ةكرشلا بابسأ ةثالث ةعفشلل

 . هباحصأو ةفينح يبآو يروثلاو سوواطو نسحلاو « دامحو

 حيرش نبا نع زيجولا حرش» يفو . اًسضيأ ةمربش نباو ىليل يبأ نبا لاق هبو : تلق

 يفو . رايتخالا وهو هب يتفي انباحصأ ضعب : ينايورلا يضاقلا لاق . ةفينح يبأ بهذمك

 دعس نب رمع نب صفح نب رکب يبا نع < رانيد نب ورمع نع « ةنييع نبأ یور «راکذتسالا»

 ناكف « راجلل ةعفشلاب ضقا نأ حيرش ىلإ بتك -هنع هللا يضر- رمع نأ صاقو يبأ نبا

 هللا يضر- زيزعلا دبع نب رمع انيلإ بتك : لاق ةرسيم نأ ميهاربإ نع نايفسو . اهب يضقي

 . قحأ راجلا ال : لاقف سوواطل تركذف ميهاربإ لاق . ةعفش الف دودحلا تدح اذإ - هنع

 قيرطلاك قوقحلا يف ةكرشلاب اذكو :ش ( راوجلاب ةعفش ال :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 ‹ كلام لاق هبو ‹ رثبلاو رهنلاك ةمسقلا لمتحي ال اميفاذكو راوجلاك كلذ نأل « برشلاو

 . رذنملا نباو « روث نباو « روث وبآو ‹ يعازوألاو < دمحأو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ) :م -مهنع هللا يضر- يلعو « نامثعو ‹رمع نع كلذ يورو
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 ةعفشلا قح نألو « ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف ‹« مسقي مل اميف ةعفشلا »

 هب عرشلا درو دقو ‹ هاضر ريغ نم ريغلا ىلع لاملا كلمت نم هيف ال ؛ سايقلا ننس نع هب لودعم

 . عرفلا نود لصألا يف همزلت ةمسقلا ةنؤم نأل هانعم يف سيل اذهو ‹ مسقي مل اميف

 نع يراخبلا جرخأ :ش ( «ةعفش الف قرطلا ثفرصو دودحلا تعقو اذإف « مسقي مل اميف ةعفشلا »

 اذإف ‹ مسقي ملام لك يف ةعفشلاب لب يبنلا ىضق : لاق هللا دبع نب رباج نع ةملس يبأ

 ةعفشلا لب يبنلا لعج اغإ : يراخبلا ظفل يفو « ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو

 سنج نأ يضتقي اذهو « ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف « مسقي ملام لک يف

 : ةياور يف لاق هنأ هيلع ليلدلاو «دوهعملا مدعل سنجلل ماللاو فلألا ذإ«مسقي مل اميف ةعفشلا

 لعج يآ < قرطلا تفرص اذإف ًاضيأ هيلع لديو « رصحلا ةملك اغنإو « مسقي ملاميف ةعفشلا اغإ

 ننسلاو ‹« يعفاشلل لوقعم ليلد اذه :ش ( سايقلا ننس نع هب لودعم ةعفشلا قح نألو ) :م

 يف يآ :ش (هيف امل ) :م سايقلا ىضتقم نع جراخ ةعفشلا قح نأ هريرقتو « قيرطلا نيسلا حتفب

 لحي ال : هلي هلوقلزوجيال اذو :ش (هاضر ريغ نم ريغلا ىلع لالا كلمت نم ) :م ةعفشلا قح

 . “۲ هسفن نم بیطب الإ ملسم ئرما لام
 فالخ ىلع مسقي ملاميف تبث نكل الصأ ةعفشلا قح تبشي ال نآ بجاولا ناكف

 :ش (مسقي مل اميف ) :م ةعفشلا قحب يأ :ش ( هب عرشلا درو دقو ) :م هلوق ىنعم وهو «سايقلا

 لك نم هانعم يف نكي مل اذإ ةلالد الو الصأ اًسايق هريغ هب قحلي الف « ةمسقلا ةنؤم ررض عفدل

 . هچو

 م عرشلا هب درو ام ىنعم يف سيل يأ :ش ( هانعم يف سيل ):م راجلا يأ :ش (اذهو ) :م

 ( عرفلا نود ) :م عامجإلا عضوم وهو « مسقي ملاميف يأ :ش ( لصألا يف همزلت ةمسقلا ةنؤم نأل)
 جاتحي هنأل ةمسقلا ةنؤم ررض عفدل ةعفشلا نأ دارآ . فالخلا عضوم وهو ‹ موسقملا وهو :ش

 يف ققحتي ال ىنعملااذهو « هيلع كلمتلاب الإ هنكمي الو ةمسقلا ةبلاطم هسفن نم عفدي نأ ىلإ

 .راجلا

 ينطقرادلا هجرخأو اًعوفرم .. همع نع يشاقرلا ةرح يبآ نع ديز نب يلع قيرط نم (۷۲ /) دمحاأ هاور (۱)

 » ديعس يبآ نبا نمحرلا دبع ينثدح . لوحألا نسحلا نب كلملا دبع نع بابحلا نب ديز قيرط نم )۳/ ۲١(

 نب يلع قيرط نم )٦/ ٠٠١( يقهيبلا هجرخأو يبرثي نب ورمع نع ركذ يرمضلا ةثراح نب ةرامع ينثدح

 هفعضو دواد وبآ هقثو ةرح وبآو ىلعي وبآ هاور (۱۷۲ ٩)٤/ عمجنملا »يف يمشيهلا لاق يشاقرلا ةرح يبآ نع ديز

 . نیعم نبأ
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 هانیور ام انلو

 ا
 ىلع راجل ا ظفل قلطي ليق نإف . بيرق نع ةروكذملا ثيداحألا نم :ش ( هاتیور ام : انلو ) :م

 : ىشعألا لوق يفامك كيرشلا

 قراطو داع سانلا رومأ كلذك قلاط كنإف يتراج ايأ

 < مسقي مل اميف ةعفشلا نإ : لاق هيب هنألو « شارفلا يف هتكيرش يهو هتجوز دارملاو
 ببسب راوجل اب قاقحتسالا مكليلعت نألو ‹ رصحلل اغنإ ةملك نأل « هريغ نع يفنلا ىلع صن
 .ةراجإلا قيرطب قصالملا راجل ابو لباقملا راجل اب ضوقنم راوجلا ررض عفد

 رخآ نألو . زوجيالااذو « ليلد الف ةقيقحلا كرت كيرشلا ىلع راجل ا مسا لمح :انلق

 ىلع هلمح يفو . ادحاو امهقيرط ناك نإ هرخآ يف لاق هنإف كيرشلا ىلع هلمح ىبأي ثيدحلا

 . ال وأ ادحاو قيرطلا ناك ءاوس ةعفشلا قحتسي ةكرشلاب نأل اذه وغلي كيرشلا

 مهنم بجعلاو هتحصو هترهش عم ثيدحلا اذه لثمب لمعلا اوكرت : يناولحلا مامإلا لاقو

 باحصأب ثيدحلاب لمعلا كرتب مهسفنأ اومزلأف ثيدحلا باحصأ مهسفنأ اومس مهن

 . ثيدحلا

 ‹ هل تيبلا عیمج نأ لدف هراج ىلع هل اًتیب ضرع -هنع هللا يضر- دعس نبا یور دقو

 ‹ةماسأ ىبآ نع « ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام كيرشلاب هليوأت اًضيأ لطبيو كيرشلاب هلوأت دعسو
 هللا لوسر اي: تلق « هيبأ نع «ديرشلا نب ورمع نع «بيعش نب ورمع نع « ملعملا نيسح نع
 ‹ «ناك ام هبقسب قحأ راجل ا» :لاق « راوجلا الإ كيرش الو مسق اهيف دحأل سيل يضرأ ةي

 توبث ىلع لدي يور امو . هكراشت ال اهنأل ؛ شارفلا يف هرواجت اهنأل اًراج ةجوزلا ىمسو
 . هادع ام يفن ىلع لدي ال ركذلاب ءيشلا صيصختو ةكرشلا يف ةعفشلا

 ةتباثلا ةعفشلا يفن يضتقي اهتبث انملس نئلو « تبثب تسيلف ةعفشلا اغإ ةياور امأو

 هناحبس لاق امك لامكلا قيرطب روكذملا ديكأت يضتقي وأ « انيور اب المع ةكرشلا ببسب

 هب روهشملاو هيف لماكلا يأ « ديز دلبلا يف ملاعلا اإ لاقيامكو ( رذنم تأ افإ# : ىلاعتو
 قايس لیلدب «هریغ يفن نود ةعفشلا قاقحتسا ببس يف لماك ةعقبلا يف كيرشلاو ٬«دیز

 . ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف : هرخآ يف لاق هنإف « ثيدحلا

 اذه نإ ليق هنأ عم اضيأ انل ةجح ثيدحلا رخآ ناكف < ًاضيأ كانه ةعفش ال يعفاشلا دنعو

 دودحلا عوقوب ةعفش ال هلوق ىنعمف ثيدحلا نم هنأ حص ولف « ثيدحلا نم ال يوارلا مالك نم

 . ةلدابملا ىنعجب ةمسقلا يف نأل « لاكشإ عضوم عضوملا ناكف ٠ قرطلا فرصو
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 ةضواعملا دوجو دنع ةعفغشلا قح هل تبثيف رارقو ديبأت لاصتا ليخدلا كلب لصتم هكلم نألو

 ررض عفدل هيف اًببس بصتنا اغنإ ةفصلا هذه ىلع لاصتالا نأل اذهو ‹ عرشلا دروم ارابتعا لام اب

 يف ررضلا نأل ؛ ىلوأ ليصألا كلمتب ةداملا هذه عطقو « فرع ام ىلع راضملا ةدام وه ذإ ‹ راوجلا

 ‹ یوقا هئابآ ةطخ نع هجاعزإب هقح

 قحب هعفر قحتسي الف كلملا لاصتا ببسب سيل كانه ررضلا نألو . لباقللا راجلا مزلي الو
 تبثي مل اذهلو « كلم ا لاصتا ببسب قحلي ررض عفر هب ققحتيف كلملا قح ةعفشلا نإف كلما

 . مادتسمب سيل هراوج نأل « ريعتسملاو رجأتسملاك ىنكسلا راجل

 كلم اب لصتم يأ :ش ( ليخدلا كلمب لصتم ) :م عيفشلا كلم يآ :ش ( هكلم نالو ) :م

 لاصتا) :م راوجلا وه ليصألاو « راوجلا يف ليصأب سيل هنأل ًاليخد هامسو « ءارشلاب يرتشملا

 ديبأت لاصتا خسنلا ضعب يفو رارقلاو ديبأتلا لاصتا خسنلا ضعب يفو :ش ( رارقو ديبأت
 .رارقو

 هنأل ءادساف ءارش يرتشملا نع رارقلاو ةيراعلاب ىنكسلاو لوقنملا نع ديبأتلاب زرتحاو

 يآ :ش ( لام اب ةضواعملا دوجو دنع ةعفشلا قح هل تبثيف ) :م داسفلل اعفر ضقنلا بوجول هل رارقإ

 ةراجإلا نع هب زرتحا لاملاب ةضواعملادوجو دنع ةعفشلا قح عيفشلل تبثي كلذك ناك اذإ

 ام وهو عرشلا دروب ةلالدلاب اًقاحإ يأ :ش ( عرشلا دروم ؟رابتعا ) :م ًارهم ةلوعجملاو ةنوهرملاو
 . مسقيال

 يف سيل اذهو :هلوق نع باوج هنأك « اذه :ش ( ةفصلا هذه ىلع لاصتالا نأل اذهو ) :م

 اغنإ) :م رارقلاو ديبأتلا لاصتا ينعي ةفصلا هذه ىلع لاصتالاذإ « هلوقل ىنعم ال يأ « هانعم

 ةدام ) :م راوجلا يأ :ش ( وه ذإ راوجلا ررض عفدل ) :م عرشلا درو اميف يأ :ش ( هيف اًببس بصتنا

 ىلع عالطالل رادجلا ىلعأو « راهنلا ءوض عنمو « رابغلا ةراثإو « رانلا داقيإ نم :ش ( راضلا

 . ناريجلا نيب اذه ءوس :ش ( فرعام ىلع ) :م رابكلاو راغصلا

 ليخدلاو ليخدلاب ررضتي عيفشلا لاقي نأ وهو لاكشإ باوج :ش ( ةدالا هذه عطقو) :م

 :ش ( ليصألا كلمتب ) :م ةداملا هذه عطق نأب باجأف « هيلع هلام عيفشلا كلمتب ررضتي اًضيأ

 مل يرتشملا كلم نأل :ش ( ىوقأ هئابآ ةطخ نع هجاعزإب هقح يف ررضلا نأل ىلوأ ) :م عيفشلا ينعي

 عفدلاو يرتشملا هقفاوي مل ول عيبلا ىلإ رطضم هنأل « هكلم ريرقتل عفار يرتشملاو « دعب ررقتي

 . عفرلا نم لهسأ
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 ةالصلا هيلع هلوقلف بيترتلا امآو . هريغ ررض قيقحتل ةلع حلصي ال عورشم ةمسقلا ررضو

 « عيفشلا نم قحأ طيلخلاو طيلخلا نم قحأ كيرشلا » : مالسلاو

 دنع همزلت ةمسقلا ةنؤم نأل يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش ( عورشم ةمسقلا ررضو ) :م

 ‹ ةمسقلا ةنؤم موزل عيبلا دنع ةعفشلا قاقحتسا يف ةرثؤملا ةلعلا لعج هنأل « نيكيرشلا دحأ عيب

 كلذو « هتنؤم ببسب هقحليف ةمسقلاب يرتشملا هبلاط ةعفشلاب ميبملا عيفشلا ذخأي مل ول هنإف

 . هنع ررضلل اعفد ةعفشلا ذخأ نم عرشلا هنكمف هب ررض

 وهو :ش ( هريغ ررض قيقحتل ةلع حلصي ال ) :م عورشم رمأ ةمسقلا ةنؤم نأ باوجلا ريرقتو

 ررض عفد يه ةلعلا لب ررضب سيل هنأل ‹ ةمسقلا ررض عفدل هاضر ريغ نم يرتشملا ىلع كلمتلا
 . . ماودلا ىلع نيكلملا لاصتاب راوجل ا

 هلقعو لقاع زيم ملسم هنأل نوی ال ابرو نوکی ابرو ‹ موهوم ليخدلاررض :تلق ناف

 مزتلي الف « ققحتم هاضر الب هنم كلملا ذخأ وهو يرتشملا ررضو ريغلا رارضإ نع هناعنيي هنيدو

 ةعفارملاب هعفر نكي ًاموهوم ال ًادوجوم ليخدلا ررض ناك ولو .موهوم ررض عفدل ققحتملا ررض
 ال ناسنإلا نإف « بلاغ وه لب موهوم ليخدلا ررض نأ ملسن ال : تلق ةلباقملاب وأ ناطلسلا ىلإ

 لزن اذإ هنأل هلولح لبق لاق نم ًأزجأ امف « هراج نم ىذأتي الو هرمع ةدم هكلمب عافتنالا هنکي

 ةهج نم قحلي يذلا ررضلاو عفدلاب لاغتشالا يف نذإ ةدئاف الف نكي ال ابرو « هعفد نكي ابر

 ابرو . جرح هيفو ناطلسلا ىلإ كلذ عيمج عفر نكي الف . نطاب هضعبو رهاظ هضعب ليخدلا

 ىلعالإ لمحت الف « ةبحصلا ءوس ررض قوف ةلباقملا يف يأ ناطلسلا باب يف ررض لصحي
 ۰ . ىندألا عفدلا

 ىنعملا اذه ققحتي الف ‹ ةمساقملا ررض عفد كيرشلل ةعفشلا قاقحتسا يف ةلعلا : تلق نإف

 .ررضلا نم نوكي الف كيرشلا ىلع قحتسم قح ةمساقملا : تلق . ةعفشلا هل تبثي الف راجل ا يف

 . مكيلع ضقتنيف ةعفشلا تبثي ال ةيصولاو ةبهلاو ثرإلاب كولمملا يف : تلق نإف

 اهيف تبث ول اهنإف ًضيأو « عيبلا فالخب اهدوجو ةلقل ءايشألا هذه يف توبثلا مدع : تلق

 . ةعفشلا يف عورشمب سيلف ضوع ريغب وأ « رهاظ وهو نكي الف ضوغب تبثي نأ امإ

 نم قحأ طيلخلاو طيلخلا نم قحأ كيرشلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلف بيترتلا امأو ) :م
 توبث نيئيش ىلع لد يرودقلا ظفل نأ رم دق « توبثلا ام هلوق ىلع فطع اذه :ش ( '«عيفشلا

 تبثي مل نكلو « ةي هلوقلف بيترتلا امأو « ةروكذملا ثيداحألابف اهتوبث امأ . بيترتلاو ةعفشلا

 . فرعي ال ثيدح هنإ : لاقو « قيقحتلا» يف يزوجلا نبأ هركذو « بيرغ : يعليزلا ظفاحلا لاق (۱)
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 ‹ راجلا وه عيفشلاو عيبملا قوقح يف طيلخلاو « عيبملا سفن يف كيرشلاف

 . فنصملا هركذ يذلا ظفللا اذهب ثيدحلا

 نب ديعس هاورام فورعملاامأو . فرعيال ثيدح اذه :«قيقحتلا» يف يزوجلا نبا لاقو

 هللا لوسر لاق : يبعشلا لاق : لاق يفسنلا ةريغملا نب ماشه نع كرابملا نب هللا دبع انث « روصنم

 نبا هقثو ماشه : «حيقنتلا » يف لاقو . «بنجلا نم ىلوأ راجملاو « راجل ا نم ىلوأ عيفشلا » : اک

 . یهتنا ‹ هثیدحب سأب ال متاح وبأ : لاقو نیعم

 يبآ نبا هاورو . هب كرابملا نبا نع ٠« هفنصم» يف قازرلا دبع هاور ثيدحلا اذه : تلق

 : لاق حيرش نع « يبعشلا نع « مصاع نع «ةيواعم وبأ انث عويبلا ءانثأ يف« هفنصم» يف ةبيش

 قازرلا دبع هاورو .هاوس نمم قحأ راجلاو « راجلا نم قحأ عيفشلاو ‹ عيفشلا نم قحأ طيلخلا

 نم قحأ طيلخلا: لاق حيرش نع « نيريس نبا نع « بويأ نع« رمعم انربخأ «هفنصم» يف
 . هريغ نم قحأ راج لاو « راجل ا

 ‹ ةعفشلاب قحأ كيرشلا : لاق يعخنلا ميهاربإ نع « « هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا جرخأو

 وبآ ىورو . هاوس نمع قحأ عيفشلاو ‹ عيفشلا نم قحأ طيلخلاو « راج لاف كيرش نكي مل نإف

 نم قحأ طيلخلا : لاق هنأ حيرش نع « نيريس نب دمحم نع « راوس نب بعشأ نع « فسوي

 . هريغ نم قحأ راج لاو « راجلا نم قحأ عيفشلاو ‹ عيفشلا

 دقامكاذهو :ش ( راجل ا وه عيفشلاو « عيبملا قوقح يف طيلخلاو « عيبملا سفن يف كيرشلاف ) :م

 يف امه و عيبملا قوقح يف ناك نمب طيلخلاو « عيبملا سفن يف اكيرش ناك نمب كيرشلا رسف ىرت
 . ءاوس ةغللا

 بابسألاب ءاعفش ةثالثلا ءالؤه تلعج دقف لاق نإف : (راثآلا حرش» يف يواحطلا لاقو

 كيرشلا نأل :هل ليق . راجلا مث قيرطلا يف كيرشلا نم ىلوأ كيرشلا تلعج ملف تركذ يتلا

 وه راص اذهلف ‹ رادلا يف قح قيرطلا بحاصل سيلو هنيعب رادلا يفو قيرطلا يف ةكرش هل

 راص اذهلف ‹ كلذ راجلل قيرطلا يف سيلو قيرطلا يف قح قيرطلا بحاصل كلذكو . ىلوأ
 . راجلا مث ىلوأ وه

 ةعفشلا ملس اذإ كيرشلا يف اولاق دقو :(يخركلا رصتخمل هحرش» يف يرودقلا لاقو

 اذإ ءاعفشلا نأ فسوي يبأ نع يورو . راجلل تبجو اهملس نإف «قيرطلا يف كيرشلل تبجو
 ةعفشلل بجوم ريغ عقو عيبلا دقع نأل « هريغل ةعفش الف ةعفشلا كيرشلا ملسف اوعمتجا
 ثدحتسا اذإ هلصأ رخآ عيب ديدجتب الإ هقح تبثي الف اهب ةبلاطملا كلي ال هنأ ىرت الأ «راجلل

 . راوجلا
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 ةكرش هنأل ؛ قوقحلا يف لاصتالا هدعبو ءزج لك يف هنأل ىوقأ عيبا يف ةكرشلاب لاصتالا نألو

 حلص ةلع حلصي مل نإ ةمسقلا ررض نألو « ببسلا ةوقب ققحتي حيجرتلاو ‹ كلملا قفارم يف

 . احجرم

 يناعم ةثالثب اعيمج انباحصأ دنع قحتست ةعفشلا :!هرصتخم) يف يخركلا لاقو

 ريسفتو « برقألا راوجلاب وآ « كلذ قوقح يف ةكرشلاب وأ عيبلا دقع هيلع عقو اميفو «ةكرشلاب

 ةحاسو مهضعبل ةدرفم يهام « اهيفو مهضعب نيب ةكرش اهيف مهل لزانم اهيف موق نيب راد كلذ
 ريغ قاقز يف لزانملا اهيف يتلا رادلا بابو « اهيف مهلزانم نم نوفرصني مهنيب ةعوفرم رادلا

 يف قرطلا نم هقوقحب يبنجأ لجر نم وأ هكيرش نم هبيصن لزنملا يف ءاكرشلا ضعب عابف ذفان
 يف كيرشلا نمو « ةحاسلا يف كيرشلا نم ةعفشلاب قحأ لزنملا يف كيرشلاف اهريغو ةحاسلا

 . رادلا باب هيف يذلا قاقزلا

 ملس نإو « ةعفشلاب قحآ ةحاسلا يف كيرشلاف ةعفشلا هلزنم يف كيرشلا ملس نإف

 دعب قحأ رادلا باب هيف عرشي يذلا هل ةعفنم ال يذلا قاقزلا يف كيرشلاف ةحاسلا يف كيرشلا

 يف ناك نم ةعفشلا يف ءاكرش هيف مهقيرط يذلا قاقزلا لهأ عيمج قصالملا راجل ا نم ةعفشلاب

 . ءاوس كلذ يف هاصقأو هاندأ

 « قحأ ءالؤه دعب قاقزلا يف هل قيرط ال نمم قصالملا راج لاف قاقزلا يف كيرشلا ملس نإف
 يبأو ةفينح يبأ لوق اذهو « قاقزلا يف هل قيرط ال ام ةعفش ناريجلا نم قصالملا ريغب سيلو

 دعجلا نب يلعو ديلولا نبا رشب لاق . دايز نب نسحلاو « نسحلا نب دمحمو رفزو فسوي
 لاقو ‹ هبيصن مساقي مل كيرشل الإ ةعفش ال : انباحصأ ضعب لاق: لاق فسوي ابأ نأ انعمس

 . یھتنا < ةعفشلا راجلل مهتماع

 (هنأل ):م بيترتلا ىلع يلقع ليلد اذه :ش ( ىوقأ عيبلا يف ةكرشلاب لاصتالا نألو ) :م

 لاصتالا دعب يأ :ش ( هدعبو ):م عيبملا ءازجأ نم :ش ( ءزج لك يف ) :م لاصتالا نأل يأ :ش

 بص نم قفرلا عضاوم قفارملا :ش ( كلملا قفارم يف ةكرش هنأل ؛ قوقحلا يف لاصتالا ) :م ةكرشلاب

 قفرم عمج وهو كلذ وحنو ءالخلا يف ةحارتسالاو رانلا داقيإو بطحلا رسكو ةسانكلا يمرو ءاملا

 . اهوحنو ءاملا باصم رادلا قفارمو :بابعلا» يفو . ءافلا رسكو ميملا حتفب

 «هكلم نم ءزجب عيبملا نم ءزج لكب لاصتالا دوجول :ش (ببسلا ةوقب ققحتي حيجرتلاو ) :م

 نإ ةمسقلا ررض نألو ) :م رثكأ ملألا ناك غلبأ ناك املف « برضلاك حيجرتلا بجوي ببسلا ةوقو

 ال « :ش (احجرم حلص) :م عورشم رمأ ةمسقلا نأل « ةعفشلا قاقحتسال :ش (ةلع حلصي مل

 ال فصو ةدايزب ادبآ نوكي اغنإ ٠ حيجرتلا نأل < حيجرتلل حصي ال نأ مزلي الو « ةلع هنوكل

YAo 



 . مدقم هنأ انركذ امل ةبقرلا يف طيلخلا عم ةعفش راج لاو برشلاو قيرطلا يف كيرشلل سيلو : لاق

 دارملاو ‹ بيترتلا نم انيب امل راجلا اهذخأ ملس نإف ‹ قيرطلا يف كيرشلل ةعفشلاف ملس نإف : لاق

 :فسوي يبأ نعو . ىرخأ ةنكس يف هبابو ةعوفشملا رادلا رهظ ىلع يذلا وهو قصالملا راجل ا اذهب

 هجوو . هب نوبوجحم مهنأل ىفوتسا وأ ملس هريغل ةعفش ال ةبقرلا يف كيرشلا دوجو عم نأ
 ‹ لكلا قح يف ررقت دق ببسلا نأ :رهاظلا

 هريغ نم ىلوأ مساقي مل يذلا كيرشلا وه عيبملا سفن يف كيرشلا ناك اذهلف « ةيلعلل حلصي

 قحتست ال ةبوصعلا تناك نإو « ةبوصعلاب ثاريملا يف بأل خألا ىلع حجرتي مأو بأل خألاك

 ءاملا ناك نإ لاحلاب حجري ءاملا نايرج مدع يف ةنوحاطلا بر عم رجأتسملا عزانت اذإ امكو « مألاب

 . رجأتسملل نوكي اعطقنم ناك نإو ةنوحاطلا بر لوقلا نوكي لاحلا يف راج _

 هنأ انركذ امل ةبقرلا يف طيلخلا عم ةعفش راح لاو برشلاو قيرطلا يف كيرشلل سيلو : لاق ) :م

 سفن يف كيرشلا وهو ةبقرلا يف طيلخلا ملس نإف يرودقلا لاق يأ :ش ( ملس نإف : لاق «مدقم

 راجل ا اهذخأ) :م قيرطلا يف كيرشلا يأ :ش ( ملس نإف ‹ قيرطلا يف كيرشلل ةعفشلاف ) :م عيبملا

 راجلل رابتعا الو قصالملا خسنلا ضعب يفو :ش ( قصالملا راجل ا اذهب دارملاو ٠ بيترتلا نم انيب امل
 . حيرش نع يور ا اًقالخ « يذاحللا

 ةعفشلا باب يف «تاعقاولا» يفو . فقولا راد زاوجب ةعفشلا تبث «ىواتفلا ةصالخ» يفو

 بحاصل سيل اهبنجب ىرخأ ًاضرأ لجر ىرتشا هيلع فقو يهو ضرأ هل لجر نيشلا ةمالعب

 راجلا يآ :ش (وهو):م هل كلم الو كلالا قحب ةعفشلا نأل « ةعفش هيلع ةفوقوملا ضرألا

 يفو . ىرخأ قاقز يف يأ :ش ( ىرخأ ةكس يف هبابو ةعوفشملا رادلا رهظ ىلع يذلا ) :م قصالملا

 اهيف رودلا فافطصال اككس ةقزلا تيمس اغنإو ‹ لخنلا نم ةفطصملا ةقيرطلا ةكسلا بابلا

 . ةشوقنملا يه مهاردلا ةكسو

 يأ :ش ( ىفوتسا وأ ملس هريغل ةعفش ال ةبقرلا يف كيرشلا دوجو عم نأ : فسوي يبأ نعو ) :م

 نأل يأ :ش ( هب نوبوجحم مهنأل ):م اهافوتسا وآ هتعفش ملسأ ءاوس ةبقرلا يف كيرشلا

 هل ءيش ال بوجحملاو ةبقرلا يف كيرشلاب نوبوجحم ءاعفشلا نم هريغو قيرطلا يف كيرشلا

 ‹ دعبألل نوكي ال ثاريملا دحأ نع عنتما ولو برقألا نإف « ثاريملا يف امك بجاحلا دوجو عم

 . «يخركلا رصتخم حرشا نع ًالقان بيرق نع هانركذ دقو

 دق ) :م لاصتالا وهو ببسلا نأ ةياورلا رهاظ هجو يأ :ش ( ببسلا نأ : رهاظلا هجوو ) :م

 ىتح عيبلاب ملع اذإ كيرشلا عم ةعفشلا بلطي نأ راجلل بجي انلق اذهلو :ش ( لكلا قح يف ررقت

 ميلست دعب هل قح ال عيبلاب هملع دعب بلطي ملول ىتح « كيرشلا ملس اذإ ذخألا نم نكمتي
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 كيرشلاو « ضرملا نيد عم ةحصلا نيد ةلزنمب هيلي نمل ناك ملس اذإف « مدقتلا قح كيرشلل نأ الإ

 وهو «اهنم نيعم رادج وأ رادلا نم نيعم لزنم يف امك اهنم ضعب يف نوكي دق عيبملا يف
 - فسوي يبأ نع نيتياورلا حصأ يف رادلا ةيقب يف راج لا ىلع اذكو « لزنملا يف راجا ىلع مدقم

 ؛ -هللا همحر

 ةبقرلا يف كيرشلا يأ :ش ( مدقتلا قح كيرشلل نأ الإ ) :م (طوسبملا يف هركذ ةعفشلا كيرشلا
 . انركذ امل راجلا نم قحأ

 (ضرملا نيد عم ةحصلا نيد ةلزنمب هيلي نمل ناك ) :م ةبقرلا يف كيرشلا يآ :ش ( ملس اذإف ) :م
 م رارقإلا يفرم دقو < ءاوس ةحصلا يذ عم ضرملا يف بابسألا ةفورعم ريغ يتلا يأ :ش

 ةريبك رادلا تناك نآب :ش ( رادلا نم نعم لزنم يف امك اهنم ضعب يف نوكي دق عيبلا يف كيرشلاو)
 يأ :ش ( اهنم نيعم رادج وأ ) :م راجل ا نود كلذب ةعفشلاو ةكرش دحاو تيب يفو تويب اهيف ناكف

 نوكيف يقابلا امستقا مث اهطسو يف اًطئاح اينبف ةموسقم ريغ امهنيب ضرأ هتروص « رادلا نم
 ىلع اًمدقم نوكيف « عيبلا ضعب يف اكيرش راجل ا اذه ناكف « امهنيب اكرتشم هتحت امو طئاحلا
 . كيرشلا

 یتح ایش دحاو لک یطعأ مث اھطسو يف اًطخ طخو طئاحلا ءانب لبق ضرألا امستقا ول امأ
 ال ريغال ءانبلا ىف ةكرشلاو « ريغ ال ءانبلا ىف اكيرش ضرألا ىف راج دحاو لكف اًطئاح اينب
 ٠ ٠ . ةريخذلا» يف اذك « ةعفشلا بجوي

 ىلعاذكو :ش ( رادلا ةيقب يف راجلا ىلع ) :م مدقم عيبا يف كيرشلا يآ :ش ( مدقم وهو ) :م
 يف كيرشلا اذكو يأ :ش ( -هللا همحر -فسوي يبأ نع نيتياورلا حصأ يف ) :م رادلا ةيقب يف راجل ا

 يف كيرشلا نأ يرودقلا ركذ :«ينغملا» يفو . رادلا ةيقب يف راجلا ىلع مدقم هضرأ عم رادجلا

 يبآ نع نيتياورلا دحأو دمحم دنع عيبملا لك يف ةعفشلا قحتسي طئاحلا تحت يتلا ضرألا

 يف ةعفشلا قحتسي فسوي يبأ نع ةياور يفو . عيبملا لك يف راجل ا ىلع اًمدقم نوكيف فسوي
 . امهنيب رخآ راج نم كلذ نوكيف راوجلا مكحب يقابلا يفو <« ةكرشلا مكحب طئاحلا

 عابف قیرط اهيف لجرلو نيلجر نیب راد يف فسوي وبأ لاق «هرصتخم» يف يخركلا لاقو
 لاق قيرطلا بحاصل ةعفشلاف كلذ يف ةعفشلاب قحأ رادلا يف هكيرشف رادلا نم هبيصن امهدحأ

 طئاحلا يف لزنم هل يذلا عابف ينعي لجر نيبو هنيب طئاح امهدحأل نينثا نيب راد كلذكو

 يف كيرشلل ةعفش الو رادلا ةعفشب قحأ رادلا يف كيرشلاو لاق « طئاحلاو رادلا نم هبيصن

 هل عابف رخآ لجر نيبو هنيب رادلا يف رئب امهدحألو نيلجر نيب راد كلذكو « هضرأو طئاحلا

 ةعفشالو « رادلا ةعفشب قحأ رادلا يف كيرشلاف رغبلاو رادلا نم هبيصن رئبلا يف كيرشلا
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 قحتست يح اًصاخ برشلا وأ قيرطلا نوكي نأ دب ال مث « ةدحاو ةعقبلاو ىوقأ هلاصتا نأل

 ال رهن نوكي نأ صاخلا برشلاو « الفان نوكي ال نأ صاخلا قيرطلاف « هيف ةكرشلاب ةعفشلا

 نعو . -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو « ماع وهف هيف يرجن امو ‹ نفسلا هيف يرجت
 ‹ ةثالث وأ ناحارق هنم یقسی رھن نوکی نآ صاخلا نأ -هللا همحر -فسوي يبأ

 لزاملا نأل :ش ( ةدحاو ةعقبلاو ىوفأ هلاصتا نأل) :م « رئبلا يف ةعفش هلو رادلا يف رئبلا يف كيرشلل

 . اهل وه قح لك ركذ ىتم رادلا عيب يف لخدي اذهلو « هقفارمو رادلا قوقح نم

 هفصو ةلزنمب ءيشلا عبتو رادلل اعبت لزنملا يف ةكرشلا تناك رادلا عباوت نم لزنملا ناك اذإو

 . دهاشلا ةلادعك اهل احجرم حلصي ةلع ال ةفص حلصيامو

 ثلاثل قح ال عيفشلاو عئابلا نيب كرتشم وه يذلا عضوملا نأ ةدحاو ةعقبلاو : هلوقب دارأو

 . عيمج لاب قحأ نوكي ضعبلاب قحأ راص اذإف دحاو ءيش مكح يف كلذو « هيف

 قيرطلاف « هيف ةكرشلاب ةعفشلا قحنست ىتح اصاخ برشلا وأ قيرطلا نوكي نأ دب ال مث ) :م

 :دحاولا دبع لاق :ش ( نفسلا هيف يرجت ال ارهن نوكي نأ صاخلا برشلاو « اذفان نوكي ال نأ صاخلا

 نأل ‹ قحأ راجلاف قروزلا هيف يرجي اًريبك رهن ناك ول ىتح قروزلا لثم ةريغصلا نفسلا دارأ
 برشي نم ريبكلا رهنلا (ةريخذلا» يفو « (طوسبملا» يف هركذو « برشلا يف ءاكرش اوسيل ءالؤه
 . نوصحي ال هنم

 ‹ نوعبرأ ليقو « ةئامسمخ ىصحي ال ام ليق « ىصحي امو ىصحي ال ام دح يف اوفلتخاو

 الإو اریبک ناک مهآر نإ هنامز يف دهتجم لك يأر ىلإ ضوفم هنأ ليق ام حصأ ليقو « ةئام ليقو

 ةفينح يبأ دنع اذهو ماع وهف ) :م نفسلا هيف يرجي يذلاو يأ :ش ( هيف يرجت امو ) :م اريغص ناك

 . :ش (-هللا امهمحر -دمحمو

 :ش ( ةثالث وأ ناحارق هنم یقسی ارهن نوکی نآ صاخل ا نأ :-هللا همحر -فسوي يبأ نعو ) :م

 لاقو . ءانب الو رجش اهيف سيل ةعطق لك ضرألا يف حارقلاو « هجوأ ةثالث هنم يقسي وأ يأ

 ‹ءيش هطلاخي ال يذلا حارقلا ءا لاو « ءيش اهب طلتخي مل يتلا ةزرابلا ضرألا حرقلا : يزارتألا

 . یھتنا ‹ ؟ناویدلا بیذھت» يف اذک

 ةعرزملا حارقلا ؟بابعلا  يفو . يناثلا يف حتفلاو « لوألا يف مضلاب امهنيب قرف دق : تلق

 . رجش اهيلع الو ءانب اهيف سيل يتلا

 يقست ةريغصلا ةيقاسلا يف فسوي يبأ نع ماشه لاقو «هرصتخم» يف يخركلا لاقو

 برشلا هل ناتسبلاو ضرألا بحاصف كلذ وحن وأ ةثالث وأ نيتعطق يقست وأ ةثالثلا وأ نيناقسبلا
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 ةليطتسم يهو ةذفان ريغ ةكس اهنم بعشتي ةذفان ريغ ةكس تناك نإف ‹ ماع وهف كلذ ىلع داز امو
 ايلعلا ىف تعيب نإو « ايلعلا لهأ نود ةصاخ ةعفشلا اهلهألف ىلفسلا يف راد تعيبف

 . ةيقاسلا يف برش هل يذلا راجل ا نم عيب امم قحأ ةيقاسلا يف

 بحاص كرت نإف « ةيقاسلا يف برش هل يذلا راجل ا نم عيب امم قحأ بحاص كرت نإف

 نم اهبرش يتلا ضرألا يف سيل : فسوي وبآ لاقو . ةعفشلا بلطي نآ راجللف ةعفش ةيقاسلا

 . موقلا نيب ةيقاسلا لثم مظعلا فسوي وبأ لعجي مل اذإ ةعفش مظعلا

 نوكيأ نفسلا هيف يرجي يذلا رهنلا نع دمحم تلأس : ماشه لاقو هيف يخركلا لاق مث

 ةعفشلا مهل سيل نكلو : دمحم لاق « معن لاق « رهنلا كلذ نم عيب اميف ةعفشلا رهنلا مهل يذلل

 ال ام امآو : لاقو ذفانلا قيرطلا ةلزنمب اذه « رهنلااذه نم اهبرش يتلا نيضرألا يف رهنلا اذهب

 يف اهبرش يتلا نيضرألا يف راهنألاب ءاعفش مهف ذفانلا ريغ قيرطلا ةلزنمب هنإف نفسلا هيف يرجي

 هيف يرجت ام نأل « نفسلا نايرج ىلع مكحلا دمحم ىرجأ : هحرش يف يرودقلا لاقو

 وهف ريغصلا مكح يف نفسلا هيف يرجي ال امو « تارفلاو ةلجدلاك وهف مظعلا مكح يف نفسلا

 هنم يقسي رهن نأ ول ؟يواحطلا حرش» يفو : يباجيبسألا مامإلا لاقو . ذفني ال يذلا قاقزلاك

 مهنأل « اهيف ءاعفش مهف اهنم مرك وأ كلذ نم ضرأ تعيبف ةدودعم موركو ةدودعم يضارأ

 يآ :ش ( كلذ ىلع داز امو ) :م قصاللا راجلل ةعفشلا نأك اًماع رهنلا ناكو « اهيف هؤاطلخ مهلك

 هيف ةعفشلل اقحتسم نوكيال اًماع ناك اذإ :ش ( ماع وهف ) :م ةحرقأ ةثالث وأ نيحارق ىلع

 ةكسلا ةفص اهنأل عفرلاب :ش ( ةذفان ريغ ):م قاقز يآ :ش ( ةكس تناك نإف ):م ةكرشلاب

 ريغ ةكس تدجو نإف ىنعملا نأل « ربخ ىلإ جاتحت الف ةمات انه تناك نأل « تناكل ربخب تسيلو

 يهو ةذفان ريغ ةكس اهنم بعشتي) :م يرودقلا ةلأسم ىلع اًعيرفت ءافلاب اهركذ امنإو ٠ ةذفان

 : اهتروص هذه ةليطتسم اهنأ لاحلاو يأ :ش (ةليطتسم

 ةصاخ ةعفشلا ) :م ةبعشتملا لهأل يآ :ش ( اهلهألف ةبعشحملا يف يأ ىلفسلا يف راد تعيبف ) :م
 الو اهيف مهل ةكرش ال هنأل حصألا وهو ايلعلا لهآ ردقو خسنلا رثكأ يفو :ش ( العلا لهأ نود
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 رهن هنم ذخأي ریغص رهن ناک ولو . یضاقلا بدآ باتک یف انركذ ام ىنعملاو ‹ نيتكسلا لهألف

 عيفش طئاحلا ىلع عوذجلاب لجرلا نوكي الو : لاق . هانيب اميف قيرطلا سايق ىلع وهف هنم رغصأ

 ‹ راقعلا يف ةكرشلا يه ةلعلا نأل راوج عيفش هنكلو « ةكرش

 فالخب . اهلهأل ةكولملاك تناكف ىلفس اهنم اًباباوحتفي نأ مهل سيلاذهلو « رورملا قح

 قح ىلعألا لهأل نكي مل نإو ةكسلا لهأ نيب ةعفشلا تناك اهاصقأ يف اراد تعيب اذإ ةدحاولا

 نم ةكرش اهيف لكللف اهيف دحاو قيرطلاو ةدحاو تناك اذإ ةكسلا نأل « ىصقألا قح يف رورملا

 . فرعام ىلع ةرثكلاب عقي ال حيجرتلاو رثكأ ىلفسلا لهأل ةكرشلا نأ الإ « رخآلا ىلإ لوألا

 ةعفشلاف ايلعلا ةكسلا يف راد تعيب نإو يأ :ش ( نيتكسلا لهألف ايلعلا يف تعيب نإو ) :م

 بدأ باتك يف ركذ ام ىنعملاو ) :م اهيف رورملا قح مهل ىلفسلا لهأل نأل « اعيمج نيتكسلا لهأل

 لهأل ةيناغلا يفو « ىلوألا ةروصلا يف ةصاخ ىلفسلا لهأل رورملا قح نأ وهو :ش ( يضاقلا

 . ةعفشلا ىف ءاوس اوناكف « اعيمج نيتكسلا

 عيب ول ينعي :ش ( قيرطلا سايق ىلع وهف هنم رغصأ رهن هنم ذخأي ريغص رهن ناك ولو ) :م
 ةبعشتملا ةكسلا يف مكحلا انركذ امك ريغصلا لهأ ال هلهأل ةعفشلاف رخصألا رهنلاب ةلصتم ضرأ

 . ةليطتسملا ةكسلا عم

 عزانلا رهنلا نم اهبرش ضرأ تعيبف رهن هنم عزن اذإ : «يخركلا حرش» يف يرودقلا لاق

 ‹ عزانلا رهنلا برشب نوصتخي مهنأل « ريبكلا رهنلا لهأ نم ةعفشلاب قحأ عزانلا رهنلا لهأف

 ناك ريبكلا رهنلا ىلع ضرأ تعيب نإف ريبكلا رهنلا لهأ نم ةعفشلاب قحأ عزانلا رهنلا لهأف

 درمع يف ةكرشلاب برشلا قاقحتسا يف ءاوس مهنأل «ةعفشلا يف ءاوس عزانلا رهنلا لهأو هلهأ

 . ةعفشلا يف قاقحتسا نم يأ :ش ( هانيب اميف ) :م رهنلا

 هيلع نيراد نيب طئاح نع دمحم تلأس ماشه لاق : « هرصتخم » يف يخركلا لاق : فنصللا

 طئاحلا بحاص ءاجف نيرادلا دحأ تعيبف ىرحألا رادلا بحاصلو رادلا هذه بحاصل بشحخ

 لأسا دمحم لاق يذلا بشخلاب كل امهنيب طئاحلا نأ ملعي الو اهيعدي راجل ا راجو « ةعفشلا يعدي

 مل نإو ‹ كيرش هنأل راجل ا نم قحأ وهف ةنيب ماقأ نإو . امهنيب طئاحلا نأ ةنيبلا ةعفشلا يعدملا

 كلملا يف رهاظ بشخل اب طئاحلا قاقحتسا نأل كلذو . ىهتتنا « ًاكيرش هلعجأ مل ةنيب مقي

 يف كارتشالا يه ةعفشلا قاقحتسا ةلع نأل يأ :ش ( راقعلا يف ةكرشلا يه ةلعلا نأل ) :م
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 ىلع نوكت ةبشخلا يف كيرشلاو : لاق قزالم راج هنأل رادلا يف اًكيرش ريصي ال عوذجلا عضوبو
 ربتعي الو ‹ مهسوؤر ددع ىلع مهنيب ةعفشلاف ءاعفشلا عمتجا اذإو : لاق . انيب امل راج رادلا طئاح

 ءابصنألا ریداقم ىلع یھ : -هللا همحر- ىعناشلا لاقو . كالمألا فالتخا

 ىلع عوذجلا عضوم يأ :ش ( قزالم راج هنأل رادلا يف ًاكيرش ريصي ال عوذجلا عضوبو ) :م راقعلا
 دعب ةعفشلا قحتسي اًةصالم راج نوكي هنكلو « رهاظ وهو رادلا يف اكيرش ريصيال طئاحلا
 .٠ ةبقرلا يف كيرشلا

 راجو ًأدتبم كيرشلاو :ش ( راج رادلا طئاح ىلع نوكي ةبشخلا يف كيرشلاو : لاق ) :م

 اهتروصو :«ريغصلا عماجلا» عويب يف لاق يأ «ةبشخلل ةفص رادلا طئاح ىلع نوكي هلوقو «هربخ

 امآف « راجل ا نم ةعفشلاب قحأ قيرطلا يف كيرشلا لاق هنأ ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم هيف
 . ىهتنا« هراج وه اغإف « لجرلا طئاح ىلع هل نوکی بشخلاب كيرشلا

 ناكف لغشلا قح هل انإو « رادلا نم ءيش يف اكيرش بشخلا عضومب نوكي ال هنأل كلذو

 ىلع ةبشخل ا عضو ناك اذإ هليوأتو : يكاكلا لاقو كيرشلا نع ارخؤم ناكف « اًمزالم اراج

 ( انيب ال ) :م اکیرش ال راج نوکی اذکه ناک اذِإ هنأل طئاحلا ةبقر نم ايش كليب نأ ريغ نم طئاحلا

 . راقعلا يف ةكرشلا يه ةلعلا نأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش

 :ش ( كالمألا فالتخا ربتعي الو مهسوؤر ددع ىلع مهنيب ةعفشلاف ءاعفشلا عمتجا اذإو : لاق ) :م

 ريداقم ىلع ):م ةعفشلا يأ :ش ( يه :-هللا همحر -يعفاشلا لاقو ) :م : يرودقلا لاق يأ

 يف دمحأو كلام لاق هبو حصألا وهو :زيجولا حرش يفو . هنم لوق وهو :ش ( ءابصنألا
 . هلع روهشملا

 هراتخاو « انلوقك سرؤرلا ددع ىلع ةعفشلا : ةياور يف دمحأو لوق يف يعفاشلا لاقو

 ىليل يبأ نباو ‹ يروشلاو يعخنلاو يبعشلا لوق وهو « دمحأ باحصأ نم ليقع نباو ينزملا

 عابفاهسدس رخآللو اهثلث رخآللو اهفصن مهدحأل ةثالثلا نيب راد اهتروص « ةمربش نباو
 ‹ اندنع نيفصن امهنيب اهب ىضاقلا ىضق « ةعفشلا ناكيرشلا بلطو هبيصن فصنلا بحاص

 ريداقم ىلع سدسلا بحاصل اهشلثو « ثلثلا بحاصل اهالث « اًنالث اهب ىضق يعفاشلا دنعو
 . امهتابصنأ

 رخآلا راوجو رادلا عابرأ ةثالثلا امهدحأ راوج ناراج ناعيفش اهل و تعيب اراد نآ ولو

 دنعو « نيفصن امهنيب يضقي ةعفشلا اًعيمج ابلطو رادلا نم ربش ردق يف امهدحأ راوجو اهعبرل
 يضاقلا نإف هتعفش تبثأو ًالوأ ءاعفشلا نم دحاو رضح ولو « راجلل ةعفشلا بجت ال يعفاشلا

 يناثلا ناك نإ رظني هنإف هتحفش تبثأو رخآ عيفش رضح اذإ مث « ةعفشلاب رادلا عيمج هل يضقي
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 . ةرمثلاو دلولاو ةلغلاو حبرلا هبشأف هتعفنم ليمكتل اهنأ ىري الأ ‹ كلملا قفارم نم ةعفشلا نأل

 راج لوألا ناك نأب لوألا نم ىلوأ يناشلا ناك نإف « رادلا فصنب هل يضق لوألا لثم اًَعيفش

 . يناثلا عيمجب يضقيو لوألا ةعفش لطبي يضاقلا نإف طيلخ اذهو

 كلذكو « ةعفشلاب يناثلل يضقي ال يضاقلا نإف ةعفشلا يف لوألا نود يناثلا ناك نإو

 هل يضاقلا ىضق هلثم عيفش ءاج مثاهعيفش وهو اراد ىرتشا الجر نأ ولو . ءارشلا مكح

 هنود عيفش ناك نإف رادلا عيمجب هل يضقي يضاقلا نإف هنم لوأ رخآ عيفش ءاج نإو « اهفصنب

 . «يواحطلا حرش» ظفل لكلا « هل ةعفش الف

 م كلملا ردق ىلع نوكيف هب دافتسي هنأل « هدئاوف يأ :ش ( كلما قفارم نم ةعفشلا نأل ) :م

 ينعي :ش ( حبرلا هبشاف ) :م كلما ةعفنم ليمكتل ةعفشلا نأل يأ :ش ( هتعفنم ليمكتل اهنأ ىريالا)

 ةرشع رخآلا لاقو « ةسمخ امهدحأ لاقو « اًئيش اطرتشي ملو ًائيش ايرتشا اذإ نيكيرشلا نأ

 نأل ةرشعلا بحاصل نالثلاو سمخلا بحاصل ثلثلا « اًتالثأ امهنيب حبرلا ناك حبرلا لصحف

 اًالثأ نينثا نيب كرتشملا راقعلا ةلغ هبشأو يأ :ش ( ةلغلاو ):م كلذك اهلامو لاملا عرف حبرلا

 ةكرتشملا ةميهبلا وأ ةكرتشملا ةيراج لا نم دلولا هبشأو يأ :ش ( ةرمللاو دلولاو ) :م اًنالثأ نوكي

 . كرتشملا لخنلا ةرمث كلذكو . مألا يف كلم ا ردقب دحاو لكل كلم ا هيف نوكي

 كرتشم دبع يف امهبيصن نانثا قتعأ ول امك : اهادحإ « لئاسم ثالث اذه ىلع لكشيو

 . ةيوسلاب ثلاثلا ماقم ناموقي نيرسوم اناك اذإ ناقتعملاف توافتلا ىلع ةثالث نيب

 هبيصن نينثالا دحأ عاب مث نانثا هلو امهدحأ تام مث نينثا نع رادلا كلام تام ول : ةيناثلاو
 . امهصصح ترافت عم ءاوس ةعفشلا يف معلاو خألاف

 ىلع هوبأ هذخأي ناك ام اوذخأي نأ عيفشلا ةثرو ذخأي نأ لبق عيفشلا تام اذإ : ثلاثلاو

 . انلوق وهو يناثلا لوقلا ينزملا حجر لئاسملا هذهبو . ءاوس كلذ يف هنباو هتأرماو « ددحلا

 نامض كلذ نأ قرفلاف دمحأ لوق هنأ ملسو « نيلوقلا ىلع هنأب قتعلا ةلأسم نع اوباجأف

 . فعض هيفو « هردقب ردقتي ىتح « كلم ةدئاف ال فالتإ

 صتخم خألا كلام لاق هبو ميدقلا يف نيلوق - هللا همحر - يعفاشلل نأ ةيناشلا نعو

 معلا نأ ينزملاو دمحأو ةفينح يبأ لوق وهو دجلا يفو « خألا كلم ىلإ برقأ هكلم نأل ةعفشلاب

 لوق ىلعو نيلوقاهيف نأ ةلاثلا نعو ‹ كلملا ببس ىلإ ال كلا ىلإ اًرظن ناكرتشي خألاو
 ‹ (زيجولا حرش» يف اذك « فلتخي ال اذه يفو « ثرإلا رابتعاب قاقحتسالا لصأ نأ ءاوتسالا

 . ىرت امك فعض لكلا يفو
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 ول هنا یری الا . قاقحتسالا يف نووتسیف لاصتالا وهو قاتحتسالا ببس يف اووتسا مهن : انلو

 ةرثكب نذؤت لاصنالا ةرثكو ‹ ببسلا لامك ةيآ اذهو « ةعفشلا لامك قحتسا مهنم دحاو درفنا

 ‹ هتلباقب ىرخآلا روهظل انهه ةوق الو « هترثكب ال ليلدلا يف ةوقب عقي حيجرتلاو « ةلغلا

 نأ دارأ :ش ( قاقحتسالا يف نووتسيف لاصتالا وهو قاقحتسالا ببس يف اووتسا مهنأ انلو ) :م

 ‹ قاقحتسالا ءاضتقا يف رخآلا قح يف دوجولا لثم مهنم دحاو لك قح يف ببسي نم دوجولا

 بحاصل امك لكلا ذخأي نأ ليلقلا بحاصل ناك هبيصن عاب ول ريبكلا بحاص نأ ىرت الأ

 ال كللا لصأ قاقحتسالا ةلع نأ ملعف « ببسلا لامك ةيآ هذهو « ليلقلا بحاص عاب ول ريبكلا

 . هردق

 ةعفشلا لامك قحتسا مهنم دحاو درفنا ول ) :م نأشلا نأ هلبق ال حيضوت :ش ( هنأ ىري الآ ) :م

 لاصتالا ةرثكو ) :م مهنم دحاو لك قح يف ببسلا لامك ةمالع يأ :ش ( ببسلا لامك ةيآ اذهو

 رثكأ ريثكلا بحاصو « قاقحتسالا ببس لاصتالا لاقي امع باوج اذه :ش ( ةلغلا ةرثكب نذؤت

 . نایواستي ینأف ًالاصتا

 ةرثكب ملعي يأ نذؤي لاصتالا نأل ةلعلا ةرثكب ملعي يأ نذؤي لاصتالا ةرثكو هلوقب باج

 م عيمجلا قحتسا درفنا ول ليلقلا بحاص نأ انركذ امل ةلع ءزج لكب لاصتالا نأل « ةلعلا

 ‹ دوهش ةرشعو نيدهاشلا يف امك ليلدلا ةرثكب يأ :ش ( هترثكب ال ليلدلا يف ةوقب عقي حيجرتلاو)

 نم نيبو ةدحاو ةحارج حرج نم نيب ةيدلا فصتتت اذهلو تاحارج رشعو ةدحاو ةحارجو

 . رثكأ حرج

 رهظي مل يأ « هتلباقب ىرخألا رهظت مل يأ :ش ( هتلباقمب ىرخألا روهظل انهه ةوق الو ) :م
 بحاص قح لطبيال انهاهو حجارلاب ًاعوفدم حوجرملا ناكل رهظ ول ذإ « انتلأسم يف حيجرتلا

 نأ هريرحت ةلباقمب ىرخألا روهظلا هلوق ىنعم وهو هبناج يف حيجرت ال هنآ انفرعف « ليلقلا
 ليلقلا بحاص قح رهظي ال ناكل ريثكلا بحاص قح ةلباقم يف ًاحوجرم ناك ول ليلقلا بحاص
 . ناحجرلا مدع ملع رهظ هبو حجارلاب عوفدم حوجرملا نأل ريثكلا بحاص قح ةلباقم يف

 نكلو « مكحلا لامكل ةينبم ةدحاولا ةلعلا نوكت نأ زاوجلا كلذ ينمزلي ال يعفاشلا لاق نإف

 يف ةلاجرلا يف امك دارفنالا دنع تبثي ام رثكأ امهدحأ قاقحتسا تبثي ىرخألا عم مامضنالا دنع

 ‹ اًضيأ لكلا نوقحتسي اودرفنا اذإ ناسرفلا اذكو ‹ ةميثغلا لك نوقحتسي اودرفنا اذإ ةمينغلا

 . توافتلا ىلع مسقي عامتجالا دنعو

 ‹ ةبوصعلا قحب خألل وأ تخألل يقابلاو فصنلا تنبللف اتخآو اتنب كرتو تام ول اذكو

 اكرتشم لئاملا طئاحلا ناك ول اذكو . انهاه اذكف « اًئالثأ امهنيب فصنلا ناك اًتخأو اًتتب كرت ول امأ
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 مهضعب طقسأ ولو . اههابشأو ةرمثلا فالخب « هكلم تارمث نم ةرمث لعجي ال هريغ كلم كلمتو

 ؛ مهددع ىلع لكلا يف نيقابلل يهف « هقح

 «كلملا ردقب اًتالثأ امهنيب نامضلاف اًسفن وأ ألام باصأو طقس مث امهيلع دهشأو اًتالثأ نينثا نيب

 . كلذك ةعفشلا يف نوكي نأ بجيف

 ةلع حلصي ال هدارفناب سرفلا نأ عم سايقلا فالخب اًعرش هتنيب سرافلا ليضفت : الق

 حلصت الف قاقحتسالل ةمات ةلع ءزج لك كلم انتلأسم يف امأ . احجرم حلصيف قاقحتسالا

 . اًحجرم

 نأ رابتعاب مامضنالا دنع تحخألاو خألا هبيصن نأل « اهريظن تسيلف ثاريملا لأسم امأو

 ‹ ةلعلا سفن يف امهتوافتلو ركذلل ام فصن قاقحتسالا ةلع ركذلاب ىنألا ةبوصع لعج عرشلا

 ةبوصعلا تءاج اذإف « تنبلاب ةبوصعلا ريغ خألاب ةبوصعلا ذإ ىرخأ ةلعب ةحجرم ةلعلا نأل

 ةلعلا حيجرت لبق نم نكي ملف « اعرش ةتوافتم خألاب ةبوصعلاو « تنبلاب ةبوصعلا تلاز خألاب

 ۰ . ةلعلاب

 يف امهئاوتسال نافصن امهيلع نامضلاف طئاحلا جرخي تام نإ : انلقف طئاحلا ةلأسم امأو

 دجوي مل ةلعلا يف يواستلا نأل « اًنالثأ امهيلع نامضلاف : انلق « طئاحلا لقني تام نإو « ةلعلا

 ام ىلإ اجار اذه ناكف « ريثكلا بحاص بيصن لقثك نوكي ال ليلقلا بحاص بيصن لقن اذإ

 . كلما تارمث نم تسيل ةعفشلاو ةرمثلاو دلولاك كلملا نم دلوتي

 هريرقت « كلملا قفارم نم ةعفشلا نأ يعفاشلا هلاق امع باوج اذه :ش ( هريغ كلم كلمتو ) :م

 هل نإف ‹« بألاك :ش ( هكلم تارمث نم ةرمث لعجيال ) :م كلمتلا نم نكمتلا نإ : لاقي نأ

 :ش ( اههابشأو ةرمثلا فالخب ) :م هكلم تارمث نم كلذ دعب الو ٤ هنبا ةيراج كلمت نم نكمتلا

 . هرايتخاب اهنإف ةعفشلا فالخب « رايتحا الب لصحت اهنأل . كلا تارمث نم اهنأو

 ةلأسم ىلع اعيرفت اذه ركذ :ش ( مهددع ىلع لكلا يف نيقابلل يهف هقح مهضعب طقسأ ولو ) :م

 هتصح ذخأي نأ دارأ ولو ‹ مهكلم ردق ىلع ةثالثلا دنعو ءاندنعاذه - هللا همحر - يرودقلا

 يف يرتشملاب رارضإلاو ةقفصلا قيرفت كلذ يف نأل « عامجإلاب كلذ هل سيل يقابلا ةصح نود

 . هيلع كلملا ضيعبت

 امهدحأ ملس مث امهدحأل ةعفشلاب يضاقلا ىضق ول ىتح ءاضقلا لبق انركذ يذلا اذهو

 امهنم دحاو لك راس ةعفشلاب امهنيب رادلاب ىضق امل هنأل « عيمجلا ذخأي نأ رخآلل زجي مل هبيصن

 هبحاصل يضق اميف هتعفش قح لطبف هبحاصل هب ىضق اميف هبحاص ةهج نم هيلع اًيضقم
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 ناك ولو ‹ تعطقنا دقو مهنم دحاو لك قح يف ببسلا لامك عم ةمحازملل صاقتنالا نأل

 رضاحل ىضق نإو « بلطي ال هلعل بئاغلا نأل ؛ مهددع ىلع روضحلا نيب اهب يضقي اًبيغ ضعبلا

 اًقيقحت دحاو لك دي يف ام ثلثبف ثلاث رضح ولو ‹ فصنلاب هل ىضقي رخآ رضح مث عيمجلاب
 يضاقلا ءاضق نأل ؛ فصنلا الإ مداقلا ذخأي ال عيمحلاب هل ىضق امدعب رضاحلا ملس ولف « ةيوستلل

 . ءاضقلا لبق ام فالخب فصنلا نع بئاغلا قح عطق رضاحلل لكلاب

 ةعفشلاب ذخأي نأ قفارملا يف كيرشلل نكي مل ةعفشلا ملس مث طيلخلل ىضق اذإ اذكهو ءةرورض

 نأ راجلل نكي مل ملس مث قفارملا يف كيرشلل ىضق ول اذكو . ءاضقلاب فيعضلا هقح نالطبل
 . « طوسبملا » يف هركذ « انركذ ال ذخأي

 يأ :ش ( تعطقنا دقو مهنم دحاو لك قح يف ببسلا لامك عم ةمحازملل صاقتنالا نأل ) :م
 ‹ هقح مهضعب طقسأف ةكرتلا نم اومصاخت اذإ ءامرغلاك عيمجلا يف هقح يقبف ميلستلاب ةمحازملا
 هقح نأل «صاصقلا رخآللف امهدحأ يلو افعاذإ نينثال لئاقلاك اذهو « نيقابلل ةكرتلا تملس

 . عيمجلا يف تبث

 ىقہي رخآلا يلو افعف أطخ نينثا لتق اذإ دبعلاك اذه سيلو نكي مل هنأكف رخآلاأربأ اذإف
 ًأطخلا ةيانج نأل ءةيدفلا وأ دبعلا فصن هيلإ عفدي نأ امإ ىلوملل لاقيو « دبعلا فصن يف هقح
 ملس اذإف « فصنلا امهنم دحاو لكل تبثف اهيف تفياضت ةبقرلاب ناتيانجلا تقلعت اذإف « لام
 . هبشأ دبعلا مدب يهف لاب سيل قح اهنأل ةعفشلا كلذك سيلو يقابلا قح دعب لاملا رخآلا

 عمجو ١: بابعلا» يفو بئاغ عمج ءايلاو نيغلا حتفب :ش ( اًبيغ ضعبلا ناك ولو ) :م

 كيرحتلل عئابلا هيف تبثت اغإو كيرحتلاب بيغو ءابلا ديدشتو نيغلا مضب بايغو بيغ بئاغلا
 ردصملا هب يوسي نأ زوجي هنأل ديص اًريعب كلوق ردصم ديصو « اعمج ناك نإو ديصب هبشأ هنأل
 رضاح عمج وهو نيرضاحلا نيب يآ :ش ( روضحلا نيب ) :م ةعفشلاب يأ :ش ( اهب يضقب ) :م

 ال دقو بلطي دق ينعي :ش ( بلطي ال هلعل بئاغلا نأل ؛ مهددع ىلع ) :م عكار عمج عوكرلاك

 . كشلاب نيرضاحلا قح كرتي الف بلطي

 ناعیفش رادلل ناک نأب :ش ( فصنلاب هل یضقی رخآ رضح مٹ عیمجلاب رضاحل یضق ناو ) :م
 رضح ولو ) :م رادلا فصن هنم ذخآ رخآلا عيفشلا رضح نإف « اهعيمجب هل مكح امهدحأ رضحف
 مهنيب رادلا نأل :ش ( ةيوستلل اًقيقحت دحاو لك دي يف ام ثلثبف ) :م ثلاث عيفش يأ :ش ( ثلاث

 ءاضق نأل ؛ فصنلا الإ مداقلا ذخأي ال عيمحلاب هل ىضق امدعب رضاحلا ملس ولف ) :م مهددع ىلع ثالثأ
 يف هيلع اًيضقم راص بئاغلا نأل :ش ( فصنلا نع بئاغلا قح عطق رضاحلل لكلاب يضاقلا
 ثيح :ش ( ءاضقلا لبق ام فالخب ) :م فصنلا كلذ يف هل اًيضقم ريصي لكلا ذخأ ولف «فصنلا
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 لاصتالا اهببس نأل ؛ ببسلا وه هنأ ال هدعب هانعمو « عيبلا دقعب بجت ةعفشلاو : لاق

 . هيلع ايضقم رصي مل هنأل رضح امدعب لكلا ذخأي

 نوكي ملس اذإف ‹ يرتشملا نم كلملا هل تبث رضاحلل ةعفشلاب ىضق ال يضاقلا : تلق نإف

 . ميلستلا اذهب رخآلا فصنلاو لوألا عيبلاب فصنلا بئاغلا ذخأيف ةعفشلا اهيفو ةلاقإلا ةلزنمب

 ةفاضإلا قح يف خسفلا اغنإو ًالصأ خسفني مل يرتشملاو عئابلا نيب ىرج يذلا عيبلا : تلق

 ‹ ةدحاو ةيضقلا تناكف « عناملا عافترالا كلم يدقلا يرتشملا ىلإ داع ملس اذإف « يرتشملا ىلإ

 . اهيف كلذ دعب هل ًايضقم ريصي الف ةيضقلا هذه يف هيلع اًيضقم راص بئاغلاو

 لكب رضاحلا ىضقو بئاغ رخآلاو رضاح امهدحأ ناعيفش « ةريخذلا » و « طوسبملا » يفو

 طقسو لعجلا حصي مل رخآلل هبيصن ءاعفشلا ضعب لعج ولو « هفصن ذخأي نأ بئاغللف رادلا

 امإف لكلا كل ملسأ انآ رخآلل ةعفشلاب هل ىضق يذلا لاق نإو « يقب نم ددع ىلع همسقو هقح

 . فصنلا ذخأي نأ يناثللو « كلذ هل سيلف « عدي وأ لكلا ذخأي نأ

 ءاش نإ بئاغلا رضحف يرتشملا نم اهارتشا نكلو ةعفشلاب اهذخأي مل رضاحلا ناك ولو

 جرخو ءارشلا ىلع مادقإلاب هقح طقسأ رضاحلا نأل « يناثلا عيبلاب وأ لوألا عيبلاب اهلك اهذخأ

 رضحف « هعم اًضيأ رضاح عيفش اهارتشاف اًضيأ اًعيفش لوألا يرتشملا ناك ولو « نيدلا نم

 هناحبس هللاو « يناثلا عيبلاب لكلا ذخآ ءاش نإو « لوألا عيبلاب رادلا فصن ذخأ ءاش نإ بئاغلا

 . ملعأ ىلاعتو

 ؛ ببسلا وه هنأ ال هدعب هانعمو ):م : يرودقلا لاق يأ :ش ( عيبلا دقعب بجت ةعفشلاو : لاق ) :م

 وه عيبلا نأل ‹ عيبلا دعب يأ عيبلا دقعب بجي يرودقلا لوق ىنعم يأ :ش ( لاصتالا اهببس نآل

 ليلعتلاو ليوأتلا اذه يقانغسلا لاقو ‹ كالمألا لاصتا ةعفشلا ببس نأل « ةعفشلل ببسلا

 نأب حرص هنأ ال اهريغو «ينغملا»و ‹ (ةريخذلا» و « طوسبملا » نم بتكلا تاياور ةماعل فلاخم

 لاصتالا ناك ول اهتوبث ببس نأ امل « رهاظ باتكلا ليوأت داسفو « ءارشلاو عيبلا اهبوجو ببس

 . يفتني
 . عامجإلاب لطبي ملو هتعفش لطبي عيبلا لبق دسفو ةعفشلا ملس ول امأ

 طرشلاو اًطرش عيبلا نوكيف دعب تبثي لاق هنأل < فنصملا ىلع مزلي ال اذه نأب : بيجأو

 الف ثنحلا لبق نيميلا ةرافكك دقعلا لبق ةعفشلا ميلسقف ‹ لحم اب لاصتالا نع اندنع ببسلا عني

 . طرش دقعلا نأل زوجي

 لبق ةاكزلا ةادأك ميلستلا ةحص قح يف ببسلا ققحت دعب طرشلا دوجول رابتعا ال هنأب درو
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 ء اهفرعي عيبلاو رادلا كلم نع عئابلا بغر اذإ بجت امنإ ةعفشلا نأ : هيف هجولاو « هانيب ام ىلع

 يرتسشملا ناك نإو عيبلاب عئابلا رقأ اذإ عيفشلا اهذخاأي ىتح هقح يف عيبلا توبثب يفتي اذهلو

 ‹ ضارعإلاب لطبيب فيعض قح هنأل ةبثاولا بلط نم دب الو داهشإلاب رقتستو : لاق . هبذكي

 مالك الو بوجولا طرش كلذ نأ باوجلاو . لجألا لولح لبق لجؤملا نيدلا طاقسإو « لولحلا

 ام ىلع ):م دحأ ىلع فاح ريغ طرشلا ققحت لبق طورشملا عانتماو زاوج لا طرش يف وه اغنإو « هيف

 :ش ( هيف هجولاو) :م ‹ لاصتاألا وهو قاقحتسالا ببس يف اووتسا مهنأ انلو هلوق ينعي :ش ( هانيب

 يأ :ش ( اهفرعي عيبلاو رادلا كلم نع عئابلا بغر اذإ بج امنإ ةعفشلا نأ ) :م ليوأتلا اذه يف يأ

 . هنع عئأبلا ةبغر فرعي

 مئاق كلذ ىلع ليلد عيبلاو طرش كلملا نع ةبغرلاو « ببس كلملاب لاصتالا نأ : لصاحلاو

 هبذك نإو هذخأي نآ هل حص هب عئابلا رارقإب عيفشلا قح يف تبث اذإ عيبلا نأ ليلدب « هماقم

 عيبلاب عئابلارقأ اذإ عيفشلا اهذخأي ىتح هقح يف عيبلا توبثب يفتكي اذهلو ) :م هلوق ىنعم وهو يرتشلا

 . :ش ( هبذکي يرتشملا ناك نإو

 هنآ ةلالدب هكلم نع عئابلا ةبغرب بجت ةعفشلا :« يخركلا رصتخم حرش» يف يرودقلا لا

 نع ءيشلا جورخب هفارتعا لجأل ةعفشلا ثيحو « كلذ ديز دحجف ديز نم هراد عاب هنأ ىعدا ول

 . ىهتنا ‹ ةعفشلا ببس وه ىنعملا اذهو لاق مث « يرتشملا كلم يف هلوخدب مكحي مل نإو هكلم

 سيلو تفرع دق هنع ةبغرلا نإف ملسو بهو وأ هل رايخلا طرشب عاب اذإ اب ضقتني : تلق نإف

 عاطقنا نع هب ربجي هنإف رارقإلا فالخب « عئابلا رايخ ليلد دري كلذ يف : تلق . ةعفش عيفشلل

 ء ةأفاكملا بهاولا ضرع نأل ‹ كلذ ىلع لدت ال ةبهلاو « همعز امك هب هلوبقل ةيلكلاب هنع هكلم

 . ةيلكلاب هقح عطقني الف هنع عوجرلا هل ناك اذهلو

 دب الو ) :م داهشإلاب رقتست ةعفشلا نإ : يرودقلا لاق يأ :ش ( داهشإلاب رقتستو : لاق ) :م

 اهسبلتل ةبثاوملا ىلإ بلطلا فاضأ اغنإو « ةعرسلا ىلع ةعفشلا بلط وهو :ش ( ةبثاوملا بلط نم

 لطبي) :م ربخلا ريكذت ىلإ رظنلاب ريمضلا ركذ ةعفشلا نأل يأ :ش ( فيعض قح هنأل ) :م اهب

 ةعرس نع ةيانك وهو تبث اهديق يأ '"“ لاقعلا لحك ةعفشلا ١ :اإ لاق :ش ( ضارعإلاب

 رمع نبا نع هيبآ نع ينامليبلا نمحرلا دبع نب دمحم قيرط نم )۲٥٠۰( مقر (۸۳۵ /۲) هجام نبا هجرخآ (۱)

 ام لك : يدع نبا هيف لاق « ينامليبلا نمحرلا دبع نب دمحم هدانسإ يف : دئاوزلا» يف لاق . اًعوفرم . . .

 يدع نبا هاورو نافيعضامهيف ثراحلا نب دمحم هنع ىوراذإو « هنم هيف ءالبلاف . ينامليبلا هيوري

 . ثراحلا نب دمحم ةمجرت يف )۷۷/0
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 تابثإ ىلإ جاتحي هنألو  هنع هضارعإ نود هيف هتبغر كلذب ملعيل بلطلاو داهشإلا نم دب الف
 اهب مكح وأ يرتشملا اهملس اذإ دخألاب كلمت : لاق . داهشإلاب الإ هنكمي الو يضاقلا دنع هبلط
 امك يضاقلا ءاضق وأ يضارتلاب الإ عيفشلا ىلإ لقتني الف ‹ مت دق يرتسشملل كلم ا نأل ء مكاحلا

 اذه ةدئاف رهظتو ‹ ةبهلا يف عوجرلا يف

 داهشإلاو « هيلع ماد وأ نع ضارعإلا ىلع لدي ليلد نم دب ال كلذك وهام لكف « طوقسلا
 هيف هتبغر كلذب ملعيل بلطلاو داهشإلا نم دب الف ) :م كلذك ناك اذإف « كلذ ىلع نالدي بلطلاو
 ةہثاوم بلط نابلط بلطلا : «يواحطلا حرش» يف لاق « بلطلا يآ :ش ( هع هضارعإ نود
 ًدوهش هبلط ىلع دهشيو « توكس ريغ نم عيبلا عامس دنعف ةبثاوملا بلط امآ . قاقحتسا بلطو

 . ةعيبملا رادلا ىلإ وأ هدي يف رادلا تناك نإ مئابلا ىلإ وأ يرتشملا ىلإ بهذي ىتح ثكي ال مث
 دهش ءاش نإو « ةعفشلا بلطب يرتشملا ىلع دهشأ ءاش نإ يرتشملا دي يف رادلا تناك نإو

 بلط وهو رخآ اًبلط ءالؤه نم دحاو دنع بلطيو هتعفش تلطب عئابلا نم بلط ولو « رادلا دنع
 هيلإ اهملسي نأ يرتشملا ىبأو نيبلطب ةعفش عيفشلا تبث اذإف « ادوهش هيلع دهشيو قاقحتسالا
 . ةياورلا رهاظ يف بلطلا كرتب كلذ دعب هتعفش ىلع وهف

 هتعفش تلطب ىرخأ ةرم بلطي مل رهش ىضم اذإ : لاق هنأ نسحلا نب دمحم نع يورو

 سلجم لک يف بلاطي نأ هل یرخأ ةياور يف هنع يورو . فسوي يبأ نع نيتياورلا دحأ وهو
 . هتعفش تلطب يضاقلا سلاجم نم سلجم كرت نإف يضاقلا سلاجم نم

 ىلع ناث ليلد اذه :ش ( داهشإلاب الإ هنكمي الو يضاقلا دنع هبلط تابثإ ىلإ جاتحي هنألو ) :م
 . رهاظ وهو داهشإلا بوجو

 اذإ ) :م ةعوفشملا رادلا ذخأب ةعفشلا كلمت يأ يرودقلا لاق يأ :ش ( ذخألاب كلقتو : لاق ) :م
 وهو كلملا ببس ققحتلا :ش ( مت دق يرتشملل كلما نأل ؛ مكاحلا اهب مكح وأ يرتشملا اهملس

 ال ريغلا كلم كلمت نأل :ش ( يضاقلا ءاضق وأ يضارتلاب الإ عيفشلا ىلإ لقتني الف ) :م عطاقلا طرشلا
 ىضق اذإف ةماع هنألو « ةاضاقملاو كلمتلا قح عيفشلل لعج عرشلا نأ الإ « هاضر نودب زوجي
 ءاضق وأ هيلإ يرتشملا ميلست لبق دعبألا رادلا عيفشلا كلي الو اهكلم عيفشلا هذخأو « ةعفشلاب
 الو هيلع اًنومضم زوجي ال هنإف نينس نامث يرتشملا لكأف اًمرك ناك ول عيبملا نأ ىتح « يضاقلا
 يرتشملا ضبق امدعب تثرح رامثلا تناك اذإ هرامث نم لكأ اهل نمثلا نم ءيش عيفشلا نع حرطي
 يف عوجرلا حصي ال امك يأ :ش ( ةبهلا يف عوجرلا يف امك ) :م «يواحطلا حرش» يف اذكو مركلا
 الإ جرخي الف هل بوهوملا كلم يف لخد بوهوملا نأل « يضاقلا ءاضقو يضارتلاب الإ ةبهلا
 كليو هلوق ةدئاف يأ :ش ( اذه ةدئاف رهظتو ) م . اًمنآ انركذ ال يضاقلا ءاضقب وأ يضارتلاب
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 رادلا بنجب راد تعيب وأ ةعفشلا اهب قحتسملا هراد عاب وأ « نيبلطلا دعب عيفشلا تام اذإ اميف

 هتعفش لطبتو ‹ ىلوألا ةروصلا يف هنع ثروت ال مصاخللا ميلست وأ « مكاحلا مكح لبق ةعوفشملا

 بجي ال هنأب نايب عيبلا دقعب بج : هلوق مث . هل كلملا مادعنال ةللاثلا يف اهقحتسي الو « ةيناثلا يف

 . باوصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع لاملاب لالا ةضواعم دنع الإ

 بلط ىمسيو « ريرقتلا بلطو ةبثاوملا بلط يأ :ش (نيبلطلا دعب عيفشلا تام اذإ اميف ) :م ذخألاب

 لبق ةعوفشملا رادلا بنجب راد تعيب وأ ةعفشلا اهب قحتسملا هراد عاب وأ) :م ًاضيأ داهشإلا بلط ريرقتلا

 ةروص يهو « ثالثلا روصلا ىلإ عجري اذهو « يرتشملا :ش ( مصاخما ميلست و مكاحلا مكح

 دعب عيفشلا تام اذإام يهو :ش ( ىلوألا ةروصلا يف هنع ثروت ال ) :م نيعفشلاو نيعبتلاو تولا

 . ذخألا لبق نيبلطلا

 عاب اذإ ام يهو ةيناثلا ةروصلا ىف يأ :ش ( ةللاثلا يف اهقحتسي الو ةيناثلا يف هتعفش لطبتو ) :م

 رادلاب عيفشلا كلم لاصتا ةعفشلا بس نأل « ةعوفشملا رادلا ذخأ لبق ةعافشلا اهب قحتسملا هراد

 مل ينعي :ش ( هل كلملا مادعنال ) :م يضاقلا ءاضقب وأ يرتشملا وهو « مصاخملا ميلستب ةعوفشملا

 . اهريغ اهب كلي فيكف ةعوفشملا كلي

 ةضواعم دنع الإ بحي ال هنأ نايب ) :م يرودقلا لوق ينعي :ش ( عيبلا دقعب بجت : هلوق مث ) :م

 امف ‹ لام نيع وهو ضوعب تكلم اذإ اميف ةعفشلاو : «يواحطلا حرش يف لاق :ش ( لاملاب لامل

 ضوعب كلم ولاذكو < اهيف ةعفش الف ثاريملاو ةيصولاو ةقدصلاو ةبهلاك ضوع ريغب تكلم اذإ

 ةعفش الف دمع مد نم حلوص وأ علخلا يف لدب وأ حاكنلا يف ًارهم هلعج اذإ امك « لام ريغب يأ

 ريغ ىلع اهجوزت وأ رهملا كلذب هتأرما نم اراد عاب مث ىمسم رهم ريغ ىلع اهجوزت ولو «هیف
 . ةعفشلا هيف تبجو لثملا رهمب هراد عاب مث ىمسم رهم

 ‹ اهيف ةعفش الف ًارهم هراد اهل ضرف مث ىمسم ريغ ىلع اهجوزت رادلا ىلع اهجوزت ولو

 . شرألاب ةعفشلا اهيف بجت صاصقلا دعب شرألا بجوي يتلا ةيانجلا نم رادلا ىلع حلاص ولو

 نإ هنيبن ام ىلع ) :م لام نيعب سيل اهلدب نأل « اهيف ةعفش ال تاراجإلا يف ةرجأ اهلعج ولو

 . بجت ال امو « ةعفشلا هيف بجت ام باب يف يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش
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 اهيف ةموصخلاو ةعفشلا بلط باب
 ةثالث ىلع بلطلا نأ ملعا . ةبلاطملا ىلع كلذ هسلجم يف دهشأ عيبلاب عيفشلا ملع اذإو : لاق

 هتعفش بلطي ملو « عيبلا عيفشلا غلب ول ىتح ملع امك اهبلطي نأ وهو « ةبثاوملا بلط : هجوأ

 . « اهبثاو نمل ةعفشلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو « انركذ امل ةعفشلا تلطب

 ( اهيف ةموصخل او ةعفشلا بلط باب) :م

 نودب ةعفشلا تبثي مل الو ‹ ةعفشلا يف ةموصخلاو ةعفشلا بلط نايب يف باب اذه يأ :ش

 . هتيفيكو هنايب يف عرش اهيف ةموصخلاو بلطلا

 يرودقلا لاق يأ :ش ( ةبلاطملا ىلع كلذ هسلجم يف دهشأ عيبلاب عيفشلا ملع اذإو : لاق ) :م

 ‹ بلطلا سفن وه طرشلاو « طرشب سيل سلجملا يف هيف داهشإلاو ةبثاوملا بلط ةبلاطملاب دارأو

 انأ لاق هدهشي نم هرضحي نكي مل نإف « هتينب الإ بلطلا ىلع قدصيال هنأل هيف دهشي اغنإو

 هنيب اميف ةعفشلا تح طقسي ال ىتح كلذ لعفي انإو ٠ دهشي نم ىلإ ضهني مث ةعفشلاب بلاطم

 . یلاعتو هناحبس هللا نيبو

 نأ وهو ) :م ةبثاوملا بلط اهدحأ يآ :ش ( ةبثاوملا بلط :هجوأ ةثالث ىلع بلطلا نأ ملعا ) :م

 ًالقن سانجألا باتك يف نكي مل وأ ناسنإ هدنع ناك ءاوس « روفلا ىلع يأ :ش ( ملع امك اهبلطي

 ةعاس اهبلطي نأ عيفشلا جاتحي « نسحلا نب دمحم بحاص رصن نب ىسومل « ةعفشلا» باتك نع

 لوق نم دايز نب نسحلا لاقو « هرضحي مل وأ دوهشملا هرضح « بلطب هناسلب ملكتيو عيبلا ةغلب
 . دحأ هترضحب نكي مل اذإ بلطلاب ملكي نأ هيلع سيل هسفن

 يفو « ةنايد هقح طقسي الئل دحأ هدنع نكي مل نإو ملعامك اهبلطي «عطقألا حرش» يفو

 بلطي ملو « عيبلا عيفشلا غلب ول ىتح ) :م يرتشملا هفلح اذإ فلحلا نم نكمتي يكل « طوسبملا»

 . ضارعإلاب لطي فيعض قح هنأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انركذ امل هتعفش تلطب هتعفش

 هجرخآ اغإو ‹ ثيدحب سيل اذه :ش ( «اهبثاو نمل ةعفشلا » :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو ) :م

 تباث نب مساقلا هركذ اذكو « -هنع هللا يضر- حيرش لوق نم «هفنصما يف قازرلا دبع

 نبا هاور ام اذه ضوع ركذ ولو . نيعباتلا مالك باب يف «ثيدحلا بيرغ» باتك يف يطسقرسلا

 يضر - رمع نبا نع هيبأ نع ينامليبلا نب نمحرلادبع نب دمحم نع ثراحلا نب دمحم نع ةجام
 رازبلا اورو بوصأو نسحأ ناكل « « لاقعلا لحك ةعفشلا» : لاق يب يبنلا نع « - امهنع هللا

 رح وهف هدبعب لشم نمو» : هيف دازو « ىلحملا »يف مزح نبأ هاور رازبلا قيرط نمو هدنسم» يف

 . « قحلا قفاو ام مهطورش ىلع سانلاو هلوسرو هللا یلوم وهو



 اذه ىلعو « هتعفش تلطب هرخآ ىلإ باتكلا أرقف هطسو ىف وأ هلو ىف ةعفشلاو باتكب ربخأ ولو

 ‹ -هللا مهمحر -خياشملا ةماع

 نباو يئاسنلاو يراخبلا نع ثراحلا نب دمحم 'فعضو ةجام نبا ظفلب يدع نبأ هاورو

 نبا نم لاح أوسأ وهو دج فيعض اذه ثراحلا نب دمحم نأ ملعاو : ناطقلا نبا لاقو . نيعم

 . ثيدحلا كورتم : سالفلا هيف لاق هيبأو ينامليبلا

 هب سیل روهشم لجر هيف رازبلا لوق نم نسحأ هيف أ ملو « ءيشب سيل :نيعم نبا لاقو

 هجو ىلع اهبلط يآ اهبثاو نمل : هلوق « ينامليبلا نب نمحرلا دبع نب دمحم هلعأ اغإو « سأب
 . هيشمب ضرألا يط يف ةعرسب بثو نم نأل « ةراعتسالا ىلع بوثولا نم وهو ةردابملاو ةعرسلا

 اهيف كل يتلا رادلا نأ باتكب عيفشلا ربخأ ولو يأ :ش ( ةعفشلاو باتكب ربخأ ولو ) :م

 -خياشملا ةماع اذه ىلعو ):م ضارعاإلا ليلد هنأل :ش ( هتعفش تلطب هرخآ ىلإ باتكلا ارقف)

 نبأ لاقو يخركلا لاقو « خياشملا ةماع روفلا ىلع ةعفشلا بلط نأ ىلع يأ :ش ( -هللا مهمحر

 : يرودقلا لاق . ةعفشلا كرت وهو اضر وهف تكسف اهبحاص ةعفشلا تغلب اذإ دمحم نع متسر

 تكسف هغلب اذإ : «هرداون» يف دمحم نع مشاه لاقو يخركلا لاق مث « روفلل هنأ ىلع لدي اذهو

 . هتعفش ىلع وهف هتعاس نم اهاعدا مث

 تلطب مايأ ةثالث بلطلا كرت نإ : ىليل يبآ نبا لاقو . سلجملا ديقب اذهو : يرودقلا لاق

 ‹ هلوقب اهلطبي ىتح ادبأ لطبي ال : كيرش لاقو . تلطب اموی اهكرت نإ : يبعشلا لاقو . هتعفش

 مايأ ةثالث رخآلاو ‹ روفلا ىلعاهنآ اهدحأ : لاوقأ ةعبرأ يعفاشللو « عطقألا حرش » يفو

 ىلع اهن عبارلاو . طاقسإلاو ذخألاب عيفشلا ةبلاطم يرتشملل نأ الإ « ديبأتلا ىلع رحخآلاو

 .  ءيشب عيفشلا ةبلاطم يرتشملل سيلو « ديبأتلا

 اذه كرتي مث يرتشملا ملعي ىتح هتعفش لطي ال تكسف عيبلا ملع ول «ةلبانحلا ينغم» يفو

 ةمربش نباو هنع صوقنم ا ىلع دمحأو ديدجلا يف يعفاشلاو اندنع هتعفش لطبت بلطلا

 ىلع ليلد هنم ذخؤي مل ام طقست ملف يضارتلا ىلع ةعفشلا ةياور يف دمحأ نعو «يعازوألاو

 ىليل يبأ نباو « لوق يف يعفاشلاو كلام لوق وهو « ةمسقب ةبلاطمو وفع نم طوقسلاب اضرلا

 يضجب هنعو « اهل كرات هنأ ملعي ةدم يضم هنعو ةنس يضمب عطقني : لاق اكلام نآ الإ « يروثلاو

 يروثلاو ىليل يبأ نبا ىأر دقو هتميق هلف ءانبو سارغ نم ةرامع هيف ثدحأ ولو . رهشأ ةعبرأ

 . يعفاشلا لاوقأ دحأ وهو مايأ ةثالثب ردقم رايخلا نأ

۳۰١ 



 يخركلا ذخأ ةيناثلابو « رداونلا يف ناتياورلاو « ملعلا سلجم هل نأ هنعو دمحم نع ةياور وهو
 : عيبلا هغلب امدعب لاق ولو . ةريخلا يف امك لماتلا نامز نم هل دب ال كيلمتلا رايخ هل تبث امل هنأل

 دمح لوألا نأل ؛ هتعفش لطبت ال هللا ناحبس : لاق وأ . هللاب الإ ةوق الو لوح ال وأ هلل دمحلا

 لدي الف همالك حاتتفال : ثلاثلاو . هرارضإ دصقل هنم بجعت : يناثلاو « هراوج نم صالخلا ىلع

 تعيب مکبو اهعاتبا نم : لاق اذإ اذکو ‹ ضارعإلا ىلع هنم ءيش

 ج
 همحر- دمحم نع ةياور روفلا ىلع هنأب خياشملا ةماع لوق يأ :ش ( دمحم نع ةياور وهو ) :م

 حصألا يف -هللا همحر-يعفاشلا لاق هبو ةحيحص ةروهشم ةياور يهو «طيحملا» يفو -هللا
 عيفشلل نأ - هللا همحر- دمحم نعو يأ :ش ( ملعلا سلجم هل :هنعو ) :م صوصنملا يف دمحأو

 :ش ( رداونلا يف ناتياورلاو) :م بلطي مل نإو ةعفشلا هلف سلجملا كلذ يف هبلط نإ ملعلا سلجم

 . دمحم رداون» يف ناتروكذم دمحم نع ناتروكذملا ناتياورلا يأ

 هنأل ) :م يخركلا نسحلا وبأ خيشلا ذخأ ةيناثلا ةياورلاب يأ :ش ( يخركلا ذخاأ ةيناثلابو ) :م
 (هرصتخم» يف يخركلا لاق :ش ( ةريخملا يف امك لماتلا نامز نم هل دب ال كيلمتلا رايخ هل تبث امل

 عيمج نأل « ىنعم الو ةياور يف اًقالتخا يدنع اذه سيلو رداونلاو لصألا تاياور هيف ركذ امدعب
 ةبلاطملا كرت ىلع لدي اًيحخارت لالا نع اًيخارتم بلطلا نوكي ال نأ اهب ديرأ اغإ تارابعلا هذه
 لاق لجر يف قالطلا يف ةريخملا يف اولاق ام لاثم ىلع يدنع وهو « اهنع ضارعإلا وأ ةعفشلاب
 فلأب دبعلا اذه كتعب دق : لاق عيبلا ئابلا هل بجوأ اذإ يرتشملا رايخكو « كديب كرمأ : هتجوزل
 باوجلا نع ضارعإلا ىلع هب لدتسي ام هنم رهظي ملام سلجملا يف لوبقلاو درلا رايخ يرتشمللف

 . هل كرتلاو

 لطبت ال هللا ناحبس لاق وأ هللاب الإ ةوق الو لوح ال وأ هلل دمحلا : عيبلا هغلب امدعب لاق ولو ) :م
 : كلاثلاو . هرارضإ دصقل هنم بجمعت : يناثلاو . هراوج نم صالخلا ىلع دمح لوألا نآل ؛ هتعفش

 . يرودقلا ةلأسم ىلع اًعيرفت اذه ركذ :ش ( ضارعإلا ىلع هنم ءيش لدي الف همالك حاتتفال

 نإ هل ليق لجر نعادمحم تلأس «هرداون» يف ماشه لاق : ؟هرصتخم)» يف يخركلا لاق
 يذلا اهبحاص يقل وأ اهتعفش تيعدا دق هلل دمحلا : لاقف هبحاص وهو اهعيفش وهو هراد عاب اًتالف

 نم عيبلاب رخآ نيح لاق وأ« اهاعدا مث ةعفشلا يعدي نأ لبق مالسلاب أدبف هلبق ةعفشلا يعدي
 اذه يف دمحم لاق اهاعدا مث ةعفشلا يعدي نأ لبق هتمشف هبحاص سطع وأ اهعاب مكب وأ اهارتشا
 : لاق يرتشملا ىلع ملس اذإ عيفشلا نع يخلبلا ركب وبأ لئس «رداونلا» يف لاقو . هتعفش ىلع هلك

 تعيب مكبو ) :م رادلا ىرتشا نم يأ :ش ( اهعاتبا نم ) :م عيفشلا يأ :ش ( لاق اذإ اكو ) :م
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 :باتكلا يف هلوقب دارملاو « ضعب نود ضعب ةرواجم نع بغريو نمثل نود نمثب اهيف بغري هنأل

 يفنل وه اغنإ مزالب سيل هيف داهشإلاو « ةبثاوملا بلط « ةبلاطملا ىلع كلذ هسلجم يف دهشأ
 لكب بلطلا حصيو .-هللا همحر - يخركلا هراتخا ام ىلإ ةراشإ سلجملاب دييقتلاو. دحاجتلا

 رابتعالا نأل ؛ اهبلاط انآ وأ اهبلطأ وأ ةعفشلا تبلط : لاق ول امك ‹ ةعفشلا بلط هنم مهفي ظفل

 ‹ ىنعملل

 اذه نع فرعتلا ناكف :ش ( ضعب نود ضعب ةرواجم نع بغريو نمث نود نمشب اهيف بغرب هنأل
 يف هلوقب دارملاو ) :م اهطقسي الف ةعفشلا بابسأ نم كلذ لك نأل « اًضارعإ ال بلطلل اًقيقحت
 م «يرودقلا رصتخم» يف يآ :ش ( ةبئاوملا بلط < ةبلاطملا ىلع كلذ هسلجم يف دهشأ : باتكلا

 ‹ قحلا تابثإل سيل هنأل ةبثاوملا بلط يف يأ :ش ( دحاجتلا يفنل وه امنإ مزالب سيل هيف داهشإلاو)

 امك اهبلط هنأ هفلح يرتشملا بلط نيح فلحلا هنكمي ىتح اهنع ضرعم ريغ هنأ ملعيل وه اغإو

 س

 . دهشي نأ هيلع بجي هلوق ضقانت اذه : تلق نإف

 ىلع بجاو هنأو ةبثاوملا بلط يناثلا نمو بلطلا ىلع داهشإلا لوألا نم دارملا نأل ال : تلق

 ركذاغإو «ةريخذلا» يفو . ةبثاوملا بلط بجي ال بلطي مل ول ىتح ةعفشلا بلطي نأ ريدقت

 دنع يرتشملا ىلع هترمث رابتعال لب بلطلا اذه دعب طرش هنأل ال بلطلا دنع داهشإلا انباحصأ

 داهشإلا اوركذ اميف كلذ ىلع دهشأو ريغصلا هنبال بألا بهو اذإ : اولاق امك بلطلا هراكنإ

 قيرط ىلع لئاملا طئاحلا يف داهشإلا اوركذ امكو « بألا راكنإ دنع اهتابثإل لب « ةبهلا ةحصل
 ٠ . عيرفتلا ةحص طرش هنأل ال طايتحالا

 يرودقلا دييقتب يأ :ش (-هللا همحر - يخركلا هراتخا ام ىلإ ةراشإ سلجملاب دييقتلاو ) :م

 سلجم هل نأ يهو دمحم يتياور نم يخركلا هراتخا ام ىلإ ةراشإ كلذ هسلجم يف دهشأ هلوقب

 انأ وأ اهبلطأ وأ ةعفشلا تبلط : لاق ول امك « ةعفشلا بلط هنم مهفي ظفل لكب بلطلا حصيو) :م ملحلا

 رمآ نع ربخلا ال لاحلل بلطلا ظافلألا هذهب داري فرعلا يف نأ :ش ( ىنعملل رابتعالا نأل ؛ اهبلاط

 هتعفش لاقو ضرأ بنجب ضرأ عيب يف اتسرلا عمس اذإ : يلضفلا لاق ىتح « لبقتسم وأ ضام

 تلطب اهتذخأ ةعفشلا تبلط لاق ول ليق «ينغملا» يفو . «ةريخذلا» يف اذك « اًبلط مهنم كلذ ناك

 هب لطي الو بلط هنآ حیحصلاو توکسلاك راصف ءادتبالا يف ابذك عقو همالك نأل هتعفش

 ˆ .تيرتشاو تعب يف امك اًفرع ءاشنإلاك اهنأل . ةعفشلا

 يل ةعفشلا لاق ولاذكو « هتعفش تلطب اهبلطأو ةعفشلا تبلط لاق ولو « طيحملا » يفو

 ناك ولو هتعفش لطبت ةعفش كنم رادلا ذخآو كعيفش انأ : يرتشملل لاق ولو : لطبف اهبلطأ
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 دحاو وأ ناتأرماو لجر وأ نالجر هربخي ىتح داهشإلا هيلع بجي مل رادلا عيب عيفشلا خلب اذإو

 وأ ناك أرح دحاو هربخأ اذإ دهشي نأ هيلع بجي : الاقو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع لدع

 . اقح ربخلا ناك اذإ ةأرما وأ ناك ًايبص ًادبع

 ولو . ال نبالا ىلع ملس نإو ‹ لطبت بألا ىلع ملس نإ بلطلا لبق ملسف هنبا عم اًققاو يرتشملا

 وأ كتقفص يف هللا كراب : يرتشملل لاق ولو . تلطب مهاوخ هتعفش ةيسرافلاب يرتشملل لاق

 . لطبت ال : يعفاشلا لاقو . هتعفش لطبت بلطلا لبق هيلع مالسلا دعب دوقفملاب هل ىعدا

 تمدق ولف ‹ ةعفشلاو غولبلا رايخ اهل تبثو ةريغصلا تكردأ ول «ناخ يضاق ىواتف» يفو

 : ماشه لاق « نويعلا يف رايخلاو ةعفشلا يف يقح تبلط لوقي نآ ةليحلاف « رخآلا لطب امهدحأ

 . هتعفش ىلع وه لاق اهتبلط دق لقي ملو اهبلطأ انأ ةعفشلا بلط نيح لجر نع ادمحم تلأس

 ىلع مكدهشأ : عيفشلا لاق اذإ ينوراهلا يف لاق: « سانجألا» يف - هللا همحر- يفطانلا لاقو

 . ةعفشلا هلو ًاباط هنم كلذ ناك يتعفش

 ناك اهبلطأ انأو ةعفش اهيف يل عيفشلا لاق ول دعجلا نب يلع لاق «فسوي يبأ رداون» يفو

 هنأل هتعفش تلطبو اًبلط نوكي ال ةعفش تيرتشا اميف ىل لاق ولو . ةعفشلا هلو ًاحيحص ًابلط

 اهتعفش تيعدا دق عيفشلا لوق ماشه رداون» يف دمحم لاقو . هلطبي ملو قحلا نم هل اب ربخأ

 لتاقم نب دمحم نع يور بلطلا ظفلو : « يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا مامإلا لاقو

 لوقي هنأ يناودنهلا رفعج يبأ هيقفلا نع يورو . بسحف ةعفشلا تبلط لوقي عيفشلا نأ يزارلا

 ًادمحم نأل « ىفك دقف اهبلط دق هنأ فرعي نأ دعب ناك ظفل يأب اهبلط اذإف بلطلا ظافلأ ىعاري ال

 . ظفللا ةاعارم هباتك يف طرتشي مل

 دحاو وأ ناترماو لجر وأ نالجر هربخي ىتح داهشإلا هيلع بجي مل رادلا عيب عيفشلا غلب اذإو ) :م

 روطسملاو ةياور يف دمحأو لوق يف يعفاشلا لاق هبو :ش (-هللا همحر - ةفينح يبأ دنع لدع

 ركذ يذلا ملعلا ريسفت اذهو « ةياور يف - هللا مهمحر - دمحأو رفزو ةفينح يبأ دنع لدعلاك

 . ناتأرماو لجر وأ نالجر هربخأ ناب ملع اذإ يأ عيبلاب عيفشلا ملع اذإو : هلوقب بابلا لؤأ يف

 ربخلا ناك اذإ ةأرما وأ ناک اًيبص « ادبع وأ ناک ارح دحاو هربخأ اذإ دهشی نأ هيلع بجی :الاقو ) :م

 اذهبو « ةياور يف - هللا همحر - دمحأو لوق يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هب وأ :ش ( اًقح

 ربخم لك ربخب هتعفش لطبت تكسف هقدص ول امآ « ربخلا عيفشلا قدصي مل اذإ امهيف فالخلا

 . زيمم



 ةريخملا فالخب اذهو ‹ مدقت اميف هتاوخأو هلئالدب هانركذ دقو « ليكو لا لزع يف فالتخالا لصأو

 ‹ هيف مصخ هنأل ؛ يرتشملا هربخا اذإ ام فالخبو ‹ مكح مازلإ هيف سيل هنأل ؛ هدنع تربخأ اذإ

 دنع هتابثإل هيلإ جاتحم هنأل داهشإلاو ريرقتلا بلط يناشلاو ‹ موصخللا يف ةربتعم ريغ ةلادعلاو

 ملعلا روف ىلع هنأل ؛ ةبلاوملا بلط ىلع ًارهاظ داهشإلا هنكمي الو ءانركذ ام ىلع يضاقلا

 هنم ضهني مث باتكلا يف لاق ام هنايبو ‹ ريرقتلاو داهشإلا بلط ىلإ كلذ دعب جاتحيف «ءارشلاب

 يرتشملا ىلإ ملسي مل هانعم ‹ هدي يف عيبلا ناك نإ عئابلا ىلع دهشيو سلجملا نم ينعي

 ءاضقلا لصف رخآ يف يأ :ش ( هلئالدب هانركذ دقو « ليكولا لزع يف فالتخالا لصأو ) :م

 ةيانجب ربخأ اذإ ‹ ىلوملا اهب دارأ :ش ( مدقت اميف هتاوخأو ) :م يضاقلا بدأ باتك نم ثيراومل اب

 انيلإ رجاهي ملو ملسأ يذلاو « يلولا حاكنإب تربخأ امدعب تتكس اذإ ركبلاو «هقتعأف دبع
 . امهل اًقالخ ةفينح يبأ دنع ةلادعلا وأ ددعلا ربخملا يف طرتشي كلذ لك يفف عئارشلاب ربخأف

 :ش ( هدنع ) :م ةريخم ريصت اهريخ اهجوز نآب :ش ( تربخأ اذإ ةريخملا فالخب اذهو ) :م

 رابخإ يف يأ :ش ( مكح مازلإ هيف سيل هنأل ) :م ازيمب ادرف ربخملا ناك نإو ةفينح يبأ دنع يأ

 ررض همزلي عيفشلا قح يفو « اذه لبق مزال حاكنلا نأل « ناك ام ىلع ناك ام اًمنآ وه لب ةريخلا

 ءالف الإو « قالطلا عقي زيم ربخم رابخإب ةريخلا سلجم يف اهسفن تراتخا ول ىتح راوجلاب ءاوس
 . هركذ ال ةداهشلا يرطش دحأ ربخملا يف طرتشي الو

 :لاقو يرتشملا وه ناك اذإ ةعفشلاب ربخملا نأ ينعي :ش ( يرتشملا هربخأ اذإ ام فالخبو ) :م

 ملو رابحخإلا دنع عيفشلا تكس اذإ ىتح « ةلادعلا وأ ددعلا هيف طرتشي ال نالف راد تيرتشا

 قح يف عيفشلل مصحخ يرتشملا نأل يأ :ش ( هيف مصخ هنأل ) :م هتعفش تلطب ةعفشلا بلطي

 ريرقتلا بلط يناثلاو ) :م اهطارتشا ةدئاف مدعل :ش ( موصخلا يف ةربتعم ريغ ةلادعلاو ) :م ةعفشلا

 الو) :م ههاجتل يفن وه اغنإ هلوق وهو :ش ( انركذ امك يضاقلا دنع هتابثإل هيلإ جاتحم هنأل ؛ داهشإلاو

 داهشإلا بلط ىلإ كلذ دعب جاتحيف ءارشلاب ملعلا روف ىلع هنأل ؛ ةبثاوملا بلط ىلع رهاظ داهشإلا هنكمي
 دنع « عيفشلا عمس ول ىتح عيفشلا بلط يرتشملا ىلع ركني هنأل ةبثاوملا بلط يأ :ش ( ريرقتلاو

 هيفكي كلذ ىلع دهشأو ةبثاوملا بلط هدنع دجوو رادلا دنع وأ يرتشملاو عئابلا نم دحأ ةرضح

 . ةيريهظلا ىواتفلا» يف اذك « نيبلطلا ماقم كلذ موقيو

 يف يرودقلا لاق ام يأ :ش ( باتكلا يف لاق ام ) :م بلطلا اذه نايب يآ :ش ( هنايبو ) :م

 سلجملا نم اعرسم عيفشلا موقي ينعي :ش ( سلجملا نم ينعي هنم ضهنب مث ) :م هلوقب (هرصتخم»
 عيبلا هلوق ىنعم ينعي :ش ( يرتشملا ىلإ ملسي مل هانعم « هدي يف عيبملا ناك نإ عئابلا ىلع دهشيو) :م

 حصي ال يفطانلاو يرودقلا ركذ هدي يف نكي ملاذإامأ « يرتشملا ىلإ هملسي مل هنأ هدي يف
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 هتعفش ترقتسا كلذ لعف اذإف « راقعلا دنع وأ عاتبملا ىلع وأ

 يسيواوطلا دمحأ مامإلا ركذو « يبنجألاك راصف « كلم الو دي هل قبي مل هنأل هنم بلطلا

 ىلع حصي امك حصيف دقاعلا ىلع لصح داهشإلا نأل ًاناسحتسا حصي هداز رهاوح مامإلا خيشلاو

 كلما نأل ء ال وأ هدي يف رادلا تناك ءاوس يرتشملا ىلع وأ يأ :ش ( عاتبملا ىلع وأ ):م يرتشما

 لعف اذإف ) :م هب قحلا قلعتل راقعلا دنع دهشي وأ يأ :ش ( راقعلا دنع وأ ):م هنم ةعفشلا ذخأيو هل

 تلطب نكمتلا دعب بلطي مل ول ىتح « نكمتلاب ردقم بلطلا اذه :ش ( هتعفش ترقتسا كلذ
 مث ةعفشلا بلطي ال هنأ ريدقت ىلع اهيف فرصتي ابر هنأل ٠ يرتشملا نع ررضلل اًعفد هتعفش

 . ررضتيف رادلا يف هتافرصت صقنيف نامز دعب بلطي

 توف فاخيو ةالصلا تميقأو حبصلا ىلإ هرخأف ليللا يف ملع نامز دعب رخأتاذإ مث

 . دمحأو يعفاشلا لاق هبو هتعفش طقسي ال هرخأف ةالصلا

 ولو . لطبت رثكأ ىلص ولو « هتعفش لطبت ال نيتعكر رهظلا دعب ىلص ول :طيحملا» يفو
 لبق عبرألا يف عمس ول اذكو . لطبت عبرأ نم رثكأ ىلص ولو . لطبت ال ةعمجلا دعب اعبرأ ىلص

 داهشإلا بلط ىلإ جاتحي اغنإ عيفشلا « مالسإلا خيش طوسبم » يفو . لطبت ال اعبرأ اهمنأف رهظلا

 مئابلاو يرتشملا ةبيغ لاح ءارشلا عمس نأب ةبثاوملا بلط نع داهشإلا هنكييب ال نأ ةبثاوملا بلط دعب

 كلذف كلذ ىلع دهشأو ةبثاوملا بلطو « ءالؤهدحأ ةرضح دنع ءارشلا عمس اذإ امأ « رادلاو

 . دعبألا دصقو ةثالثلا نم برقألا كرت ولف « نيبلطلا ماقم موقيو هيفكي

 نأل ‹ لطبت ال ناسحتسالا يفو . هتعفش لطبت نأ سايقلاف دحاو رصم يف هلمح اوناك نإف

 يفو رخآ رصم يف رخآلاو رصم يف ةثالثلا دحأ ناك ول امأ « اًمكح ةدحاو ةيحانك رصملا يحاون

 ناكمك العجي مل امهنأل اًسايقو ءاًناسحتسا هتعفش تلطب برقألا كرتو دعبألا دصقف قاتسر

 . اًمکح دحاو

 يف ةفلتخم قرطلا تناك اذإ امأف دحاو قيرط ىلع اوناك اذإ اذه اولاقو « يفاكلا حرش» يفو

 قيرط يف كلذ نوكي ال رذع هب نوكي ابر هنأل دعبألا ىلإ باهذلاب هقح لطبي ال مهيلإ باهذلا

 . رخآ

 يرتشملاو عئابلا ناك نإ دمحم نع متسر نبا رداون» يف لاق «سانجألا» يف لاقو

 ‹ هتعفش لطبت الو ناسارخب ناك اذإ يرتشملا مصاخي نأ عيفشلل نأ قارعلاب رادلاو « ناسارخب

 يتأي نأ هيلع يلو ةعفشلا بلط ىلع رادلا دنع دهشأ رادلا دنع قارعلاب عيفشلا ناك نإو

 تلطب رادلا دنع بلطي ملو كانه بلطو ناسارح ىلإ جرح ولو « كانه مصاخيف ناسارخ
 . هتعفش -



 دنع داهشإلا حصي اذكو ‹ كلما يناثللو ديلا لوألل نأل ؛هيف مصخ امهنم دحاو لك نأل اذهو

 نوكي نأ نم هجورخل هيلع داهشإلا حصي مل عيبملا عئابلا مّلس نإف « هب قلعتم قحلا نأل ؛ عيبا
 ىرتشا اًنالف نإ : لوقي نأ بلطلا اذه ةروصو . ىينجألاك راصف ‹ كلم الو هل دي ال ذإ « امصخ

 يبآ نعو . كلذ ىلع اودهشاف نآلا اهبلطأو ةعفشلا تبلط تلك دقو اهعيفش انآو رادلا هذه

 بلط ثكلاثلاو ‹ مولعم يف الإ حصت ال ةبلاطملا نأل ؛ هديدحتو عيبملا ةيمست طرتشب هنآ : فسوی

 ريخاأتب ةعفشلا طقست الو : لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هتيفيك ركذنسو « كلمتلاو ةموصخل ا

 اهكرت نإ : دمحم لاقو . فسوي يبأ نع ةياور وهو« - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع بلطلا اذه

 لوق وهو تلطب داهشإلا دعب ًارهش

 ًالك نأل « يرتشملا وأ عئابلا ىلع داهشإلا يأ :ش ( هيف مصخ امهنم دحاو لك نأل اذهو ) :م

 يآ :ش ( كلملا يناشللو ):م ديلا هل عئابلا يأ :ش ( ديلا لوألل نأل ) :م عيفشلل مصح امهنم

 حصي مل عييملا عئابلا ملس نإف هب قلعتم قحلا نأل ؛ عييملا دنع داهشإلا حصي اذكو ) :م كلما هل يرتشملا

 نعانركذ دقو « :ش ( يبنجألاك راصف كلم الو هل دي ال ذإ « ًمصخ نوكي نأ نم هجورخل هيلع داهشإلا

 . يرتشملا ىلإ عيبملا هميلست دعب عئابلا ىلع داهشإلا ةحص نم هداز رهاوخ نع لقن ام بيرق

 تبلط تنك دقو اهعيفش انأو « رادلا هذه ىرتشا اًتالف نإ : لوقي نأ بلطلا اذه ةروصو ) :م

 نأل ؛ هديدحتو عيبملا ةيمست طرتشي هنأ : فسوي يبأ نعو . كلذ ىلع اودهشاف نآلا اهبلطأو ةعفشلا

 نع دعجلا نب يلعو رشب لاق : « هرصتخم » يف يخركلا لاق :ش ( مولعملا يف الإ حصت ال ةبلاطملا

 نأ امإو مدقي نأ امإ ةفاسملا ردقب لجألا نم هلف ملع اذإف اًبثاغ عيفشلا ناك نإف : لاق فسوي يبأ

 ضرألاو ‹ رادلا يمسيو هتعفش ىلع هنأ ملع ثيح دهشي نأ دعب كلذو اهبلط يف ًاليكو ثعبي
 ) :م بلطلا عاونآ نم ثلاثلا عونلا يأ :ش ( كلاثلاو ) :م هسفنل قثوتسي ىتح ددحيو عضوملاو

 رمألا يرتشملا عفري نأ وهو قاقحتسالا بلط «يفاكلا» يف هامسو :ش ( كيلمتلاو ةموصخلا بلط

 دنع يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم هتيفيك ركذنسو ) :م ةجحل اب هدنع هقح تبثيف يضاقلا ىلإ

 . هرخآ ىلإ ةعفشلا بلطو ءارشلا ىعداف يضاقلا ىلإ عيفشلا مدقت اذإو هلوق

 لاق يأ :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع بلطلا اذه ريخأتب ةعفشلا طقست الو : لاق ) :م

 نع ةياور وهو ) :م ةفينح يبأ دنع كيلمتلاو ةموصخلا بلط ريخأتب ةعفشلا طقست ال : يرودقلا

 - ةفينح يبأ لوق يأ يرودقلا هركذي ملو - هللا همحر - فنصملا لوقاذه :ش ( فسوي يبأ

 دمحم لوقو « دمحأو ‹« يعفاشلا لاق هيو - هللا همحر - فسوي يبأ نع ةياور - هللا همحر

 . اًضيأ فسوي يبأ نع ةياور

 لوق وهو ):م ةعفشلا يأ :ش ( تلطب داهشإلا دعب ارهش اهكرت نإ : دمحم لاقو ) :م
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 يف ةمصاخملا كرت اذإ هنأ : فسوي يبأ نعو . رذع ريغ نم اهكرت اذإ : هانعم -هللا همحر - رفز

 هيف مصاخب ملو هسلاجم نم سلجم ىضم اذإ هنأل ؛ هتعفش لطبت يضاقلا سلاجم نم سلجم

 هنم ةموصخلا ريخأتب طقسي مل ول هنأ : دمحم لوق هجو . هميلسنو هضارعإ ىلع كلذ لد ؟رايتخا

 ؛ رهشب هانردقف « عيفشلا ةهج نم هضقن راذح فرصتلا هنكمي ال هنأل ؛ يرتشملا هب ررضتي دبا

 ‹ بهذملا رهاظ وهو « ةفينح يبأ لوق هجوو . ناميألا يف رم ام ىلع لجاع هنود امو لج هنأل

 : ىوتفلا هيلعو

 نم اهكرت اذإ : هانعم ) :م اًصضيآ - هللا همحر - رفز لوق وه دمحم لوق يأ :ش ( -هللا همحر-رفز
 يفو .رذع ريغ نم اهكرت اذإ بلطلا اذه ريخأتب ةعفشلا طقست الو لوق ىنعم يآ :ش ( رذع ريغ

 هتردق مدع وأ سبح وأ ضرم رذعب نيبلطلا دعب يضاقلا ىلإ ةعفارملا كرت ول « ينغملا»و «ةريخذلا»

 . عامجإلاب هتعفش لطبت مل بلطلاب ليكوتلا ىلع
 نع ةياور وهو « ةثالشلا تلاق هبو « ةفينح يبأ دنع لطبت ال رذع ريغب ةعفارملا كرت ول امأ

 . رفز لوق وهو لطبت ةدملا تلاط اذإ ةياور يف فسوي يبأو دمحم نعو . فسوي يبأ

 ىرخأ ةياور يفو . مايأ ةثالشب ردقم ةياور يفف هنع ةدملا لوط يف امهنع ةياورلا تفلتخاو

 نأ اًقوخ ةعفارملا كرت ول اًضيأ اهيف ركذو « فسوي يبأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو رهشب ردقم
 لاق : يخركلا لاقو . هتعفش ىلع وهف راوجلا ىلع ةعفشلا ىري ال هنأب هتعفش لطبي يضاقلا

 وه :لاق تكس مث يضاقلا ريغ دنع ةعفشلا بلط نميف ةفينح يبأ لوق نع دمحم تلأس ماشه

 يف امف : دمحم لاقو « فسوي يبأ لوق كلذكو « اهتكرت دق ناسللاب لقي مل ام ادبآ هتعفش ىلع

 . هتعفش تلطب ارهش بلطلا دعب تكس نإف يلوق

 هنأل ؛ هتعفش لطبت يضاقلا سلاجم نم سلجم يف ةمصاخملا كرت اذإ هنأ : فسوي يبأ نعو ) :م

 وبأ ردقي مل :ش ( همیلستو هضارعإ ىلع كلذ لد ؟رايتخا هيف مصاخب ملو هسلاجم نم سلجم یضم اذإ
 فلتخي كلذ نأل « يضاقلا هاري ام ىلع هلعج لب ةياورلا هذه ىلع رادقمب ريخأتلا فسوي

 . لاوحألا فالتخاب

 هنكمي ال هنأل يرتشملا هب ررضتي أدبأ هنم ةموصخلا ريخاتب طقسي مل ول هنأ : دمحم لوق هجو ) :م

 ؛ رهشب هانردقف عيفشلا ةهج نم ) :م سرغلاو ءانبلا ضقن نم راذح يأ :ش ( هضقن راذح فرصتلا

 ةلأسم يف يأ :ش ( نامیألا يف رم ام ىلع لجاع ) :م رهشلا نود ام يأ :ش ( هنود امو لجآ هنال

 . هنيي يف نيرهشلا نود اميف هاضقف ًالجاع هقح نيضقيل

 يضاق لاق ال فلاخم اذهو :ش ( ىوتفلا هيلعو بهذملا رهاظ وهو :ةفينح يبأ لوق هجوو ) :م
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 ‹ قوقحلا رئاس يف امك هناسلب حيرصتلا وهو « هطاقسإب الإ طقسي ال رقتساو تبث ىتم قحلا نأ

 ولو. رفسلاو رضحلا نيب يرتشملا قح يف قرف الو « اًئاغ ناك اذإ اب لكشي ررضلا نم ركذ امو
 ةموصخلا نم نكمتي ال هنأل ؛ قافتالاب ريخاعلاب هتعفش لطبت ال ضاق ةدلبلا يف نكي مل هنأ ملع

 ‹ يضاقلا ىلإ عيفشلا مدقت اذإو : لاق . ردع ناكف يضاقلا دنع الإ

 - هللا همحر- دمحم لوق ىلع ىوتفلا نأ عم «ةصالخلا»و « عفانلا بحاص»و «هعماج» يف ناخ

 ةياورب ذخأ يخركلاو «هرصتخم» يف يواحطلا هب ذخأ يذلا وه فنصملا هب ذخآ يذلا نكلو

 وهو « هطاقسإب الإ طقسب ال رقتساو تبث ىتم قحلا نأ ) ًابئاغوأ ًاليلع يضاقلا نوكي نأ الإ « رهشلا
 ‹ تاهجلا نم ةهحلا ذخأ هدنع تباث قح هل ناك اذإ هنإف :ش ( قوقحلا رئاس يف امك هناسلب حيرصتلا

 . اذه اذكف ‹« حيرصتلاب هبحاص طاقسإيو ءادألاب الإ هنع طقسي ال هنإف

 يرتشملا ررض نم دمحم ركذ ام يأ « دمحم لوق نع باوج :ش ( ررضلا نم ركذ امو ) :م

 ( رفسلاو رضحلا نيب يرتشملا قح يف قرف الو « اًبئاغ ) :م عيفشلا يأ :ش ( ناك اذإ اب لكشي ) :م

 ربتعي مل اًبئاغ وأ ارضاح عيفشلا نوكي نأ نيب يرتشملا ىلع ررضلا موزل يف قرف ال يأ :ش
 ال نأ بجيف « قافتالاب بلطلا اذه ريخأتب هتعفش لطبت مل ثيح بئاغلا عيفشلا يف هررض

 . ارضاح عيفشلا ناك اذإ اميف لطبت

 ردق ىلع لجألا يف هل مث ةبثاوملا بلط بلطي نأ يغبني اًبثاغ عيفشلا ناك ول «ةريخذلا» يفو

 بلطو يرتشملا بيغتو رصملا مدق ولو «داهشإلا بلطل ةعيبملا رادلاو عئابلا وأ يرتشملا ىلإ ريسملا
 الب كلذ لاط نإو « هتعفش لطبت ال كلمتلا بلط كرت مث رادلا دنع وأ عئابلا ىلع داهشإلا

 هيف ًارصم مدق املك هنأل «ةموصخلا لجأل يرتشملا عابتا هنكيي ال ذإ رذعب كرت كلذ نأل « فالخ

 الإ ءاملعلا روهمج دنع بئاغلل تبثت ةعفشلا مث . رخآ رصم ىلإ يرتشملا بره هذخأيل يرتشملا

 ‹ يرتشملاب اررض اهتابثإ يف نأل ؛ بئاغلل ةعفش ال اولاق ثيح يتبلاو يلكعلاو يعخنلا دنع

 . ثيداحألا مومع روهمجللو

(ieنم نكمدي ال هنأل ؛ قافتالاب ريخاتلاب هتعفش لطبت ال ضاق ةدلبلا يف نكي مل هنأ ملع ولو  

 : يعفاشلاو دمحأ لاقو . انباحصأ قافتالاب دارأ :ش ( ارذع ناكف يضاقلا دنع الإ ةموصخلا

 عامجإلاب تبث قح هنأل « امهدنع مكاحلا مكح ىلإ رقتفيال ةعفشلاب ذخألا نأل «لطبت

 ًارهق هريغ ىلإ هكلام نع كلملا لقن وه : انلق . بيعلاب درلاك مكحلا ىلإ رقتفي الف «صنلاو

 . بيعلاب درلاك مكحلا ىلإ جاتحيف
 ةموصخلا بلط وهاذهو يرودقلا لاق يأ :ش ( يضاقلا ىلإ عيفشلا مدقت اذإو : لاق ) :م
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 الإو هب عفشي يذلا هكلمب فرتعا نإف هيلع ىعدملا ىضاقلا لأس ةعفشلا بلطو ءارشلا ىعداف

 :-هنع هللا يضر -لاق . قاقحتسالا تابثإل يفكت الف ‹ لمتحم رهاظ ديلا نأل ةنيبلا ةماقإب هفلك

 ىعدا هنأل ؛ اهدودحو رادلا عضوم نع هيلع ىعدملا ىلع لبقي نأ لبق يعدملا يضاقلا لأسيو

 ىرتشا اًتالف نأ ىعدا يأ :ش ( ءارشلا ىعداف ) :م دعب نم هتيفيك ركذنسو هلوقب هدعو يذلا

 يذلا هكلمب فرتعا نإف ) :م يرتشملا وهو :ش ( هيلع ىعدملا يضاقلا لاس ةعفشلا بلطو ) :م رادلا

 وهاذهو « اهملسيف امصخ راص هب عفشي يذلا عيفشلا كلب يرتشملا رقآ نإف يأ :ش ( هب عفشی

 . ةيطرشلا نأ باوج

 هل سيل هدي يف يذلا كلملا لاق نأب عيفشلا كلم ركنأ نأب فرتعي مل نإو يأ :ش (الإو ) :م

 رادلا نأ ىلع :ش ( ةنيبلا ةماقإب ) :م عيفشلا يضاقلا فلك يأ :ش ( هفلك ) :م هيف نكاس وه اغنإو

 وهو ببسلا توبث ىلع عرف ةعفشلا يف ةموصخلا نأل « اًمصخ هنوك تبشيل هكلم اهيف وه يتلا

 . هيلع عرف وهام تابثإ حصي مل تبثي مل اذإف « ةكرشلاو ةرواجللا

 ديلا نأل « كلملا ىلع ةنيبلا ةماقإ هيلع سيل فسوي ىبأ نع نيتياورلا دحأ وهو : رفز لاقو
 نأ بجوف ديلا ةداهشب بجوف ديلا ةدهاشم كلم اب نودهشي دوهشلا نأ ىرت الأ « كلم ا ىلع ليلد
 . اهلجأل ةعفشلاب يضقي

 م كلذ ريغو كلم دي هنأ لمتحيف :ش ( لمتحم رهاظ ديلا نأل ) :م هلوقب هيلإ راشأ ام انليلدو

 هبو « ريغلا ىلع مازلإال ةجح نوكي نأ حلصي ال لمتحلا نأل :ش ( قاقحتسالا تابثإل يفكت الف )
 يعفاشلل اًقالخ «يفاكلا» يف هركذ امو «ةلبانحلا ينغم»و «ةيلحلا» يف هركذ دمحأو يعفاشلا لاق

 فوذقملا معز اذإ اولاق اذهلو « ريخلا ىلع قاقحتسالل تبثي ال ديلا رهاظو « هبهذم دمتعمب سيل

 رهاظلا نأل كلذو ةيرحلا ىلع ةنيبلا فوذقملا ميقي ىتح دحلا بجي مل دبع وه فذاقلا لاقو رح هنأ

 رح هنأ معز اذإ هدي ةعوطقملا كلذكو « ريغلا ىلع اًقح رهاظلا اذهب قحتسي ال هنأ الإ ةيرحلا

 اذهل ةيرحلا تبثي ىتح صاصقلا بجي مل دبع وه : عطاقلا لاقف عطاقلا نم صاصقلا بلطو

 . ىنعلا

 كلذكو «ةيرحلا رهاظب هيلع ضقي مل دبع دهاشلا نأ معز اذإ هيلع دوهشملا يف اولاق كلذكو

 . رح هنأ تبثي ىتح ةيدلا هنع اولمحتي مل هيلع ضقي مل دبع لتاقلا نأ ةلقاعلا تمعز اذإ

 لآسي «ةيادهلا» بحاص لاق يأ :ش ( يعدملا يضاقلا لاسيو :-هنع هللا يضر- لاق ) :م

 ةعوفشملا رادلا يأ :ش ( رادلا عضوم نع هيلع ىعدملا ىلع لبقي نأ لبق ) :م ةعفشلا يعدم يضاقلا

 ىعدا هنأل ) :م عبرألا :ش ( اهدودحو ) :م اذك ةلحم يف اذك ةدلب يف نالف راد عيفشلا لوقي نأب
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 . اهبابسأ فالتخال هتعفش ببس نع لأسي كلذ نيب اذإو « اهتبقر ىعدا اذإ امك راصف اهيف اًقح

 ركذو ‹« -هللا همحر -فاصخلا هلاق ام ىلع هاوعد مت نآلا اهقصالت يل رادب اهعيفش انآ : لاق نإف

 اضيأ اهب عفشي يتلا رادلا هذه ديدحت ىواتفلا يف

 :ش ( اهتبقر ىعدا اذإ امك راصف ) :م مولعملا يف الإ حصي ال ىرعدلاو رادلا يف يأ :ش ( اهیف اًقح

 اهدودحب اهنيب اذإ الإ هاوعد حصي ال ثيح رادلا ةبقر يعدي نم مكحلا اذه مكح راص يأ

 . اهفاصوأو

 يأ :ش ( هتعفش ببس نع هلاسي ) :م اهدودحو رادلا عضوم يف يأ :ش ( كلذ نيب اذإو ) :م

 بابسأ فالتخال يأ :ش ( اهبابسأ فالتخال ) :م ةعفشلا يعدي ببس يأب عيفشلا يضاقلا لأسي

 وه له ملعيل ببسلا نايب نم دب الف مدقت امك بتارملا ىلع اهنإف راوجل او ةكرشلا نم ةعفشلا
 ناك اذإ حيرش دنع ببس هنإف اًببس لباقملا راجلاك ببسب سيل ام نظ ابرو « ال مآ هريغب بوجحم
 هب تربخأ نیح تعنص فيك ءارشلاب تربخآ یتم اًضیأ هل لوقیو . نایبلا نم دب الف اباب برقآ
 ىلإ تفتلي ال يضاقلاف ةدملا تلواطت اذإ دمحمو فسوي يبآ دنع نإف « ال مأ تلاط ةدملا نأ ملعيل

 مدع يف ةفينح يبأ لوق ىلع ىوتفلا نأ ركذ هنأل فنصملا مزلي ال اذهو « ىوتفلا هيلعو هاوعد

 تربخأ وأ تملع نيح تبلط لاق اذإف « داهشإلا بلط نع هلأسي كلذ دعب مث ريخأتلاب نالطبلا

 بولطملا نع هلأسي ريخأت ريغ نم هتبلط لاق نإف « رارقتسالا بلط نع هلأسي ثبل ريغ نم
 هيلع ىعدملا ىلع لبقي مث هاوعد ححص دقف معن لاق نإف . هريغ نم هيلإ برقأ ناك دقف هترضحب

 . انركذ ام ىلع ةئيبلا ةماقإ هفلك الإو هب عفشي يذلا هكلمب فرتعا نإف

 ( -هللا همحر -فاصخل ا هلاق ام ىلع هاوعد مت نآلا اهقصالت يل رادب اهعيفش انآ : لاق نإف ) :م

 رادلا عيفش انأ لاق اذإ هنإف دودحلا ركذ يذلا فالخلل اًنايبو مدقت ام ىلع اًعيرفت اذه ركذ :ش

 اذك ةلحم يف اذك ةدلب يف اهنأو ةعوفشملا رادلا دودح نيبو ةعوفشملا رادلا قصالت رادب ةكرتشملا

 . هدنع راد دودح رکذ طرتشی الو فاصخل ا دنع هاوعد متی

 يف ركذ ام ىلع طرشلاف :ش ( ًاضيأ اهب عفشي يتلا رادلا هذه ديدحت «ىواتفلا» يف ركذو ) :م

 يتلا يرادب راوجل اب اهعيفش انأ لوقي نأب اهب ةعفشلا تلطب يتلا عيفشلا راد دودح نايب ىواتفلا

 ةارتشملا رادلا رودص نايبو اذك ةعبارلاو ءاذك ثلافلاو « اذك ىنافلاو « اذك اهدودح دحأ

 ٠ . انركذ ام ةعوقشملا

 دحأ يتلا رادلا هذه ىرتشا لوقينأ مكاحلا دنع بلطلا امأو :ثيللا وبأ هيقفلا لاقو

 دحأ يتلا رادلاب راوجلاب اهعيفش انأو « اذك ةعبارلاو « اذك ةثلاثلاو « اذك ةيناثلاو « اذك اهدودح

 اهميلستب هرمف يتعفشب اهذخأ تبلط « اذك عبارلاو ٠ اذك ثلافلاو « اذك يناثلاو « اذك اهدودح
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 يرتشملا فلحتسا ةنيبلا نع زجع نإف : لاق . ديزملاو سينجتلاب موسوملا باتكلا يف هانيب دقو

 هب رقآ ول ینعم هيلع یعدا هنأل عیفشلا بلطب هانعم «هب عفشی ام هرکذ يذلل كلام هنأ ملعي ام هللاب

 ةنيب عيفشلل تماق وأ لكن نإ ملعلا ىلع فلحيف هريغ دي يف ام ىلع فالحتسا وه مث . همزل

 له هيلع ىعدملا ينعي يضاقلا هلاس كلذ دعبف « راوجلا تبثو اهب عفشي يتلا رادلا يف هكلم تبث

 ‹ عيبلا توبث دعب الإ بجت ال ةعفشلا نأل « ةنيبلا مقأ عيفشلل ليق عايتبالا رکن ناف ال مآ عاتبا

 . ةجحل اب هتوبثو

 باتكل مسا امهالكف :ش ( ديزملاو سينجتلاب موسوملا باتكلا يف هانيب دقو ) :م هذه يتعفشب يلإ
 . ىراتفلا يف فنصملل دحاو

 دحأ يتلا نالف نم اهتيرتشا رادب ةعفشلا بلطأ انأو : لوقي نآ يغبني : لاقو هيف ركذو

 دودحلا ركذب ةمولعم ريصت اغنإ رادلا نأل < اذك عبارلاو اذك ثلاثلاو « اذك يناثلاو . اذك اهدودح

 ركذب مالعإلاو هب يعدملا مالعإ دعب حصت اغإ ىوعدلا نأل « اًضيأ ةارتشملا رادلا دودح نيبو

 . دودحلا

):eوهو ةنيبلا ةماقإ نع عيفشلا زجع نإف : يرودقلا لاق يأ :ش ( ةنيبلا نع زجع نإف : لاق  

 (هب عفشي ام هركذ يذلا كلام هنأ ملعي ام هللاب يرتشملا فلحتسا ) :م ةنيبلا ةماقإ هفلك هلوق ىلع فطع

 قحتسا هنأل فسوي يبآ لوق ىلع اذه «ةريخذلا» يفو « هركذن ام ىلع ملعلا ىلع فيلحت اذه :ش

 ‹ ةعفشلا قاقحتسا هيلع يعدي هنأل تاتبلا ىلع فلحيف دمحم دنع امأ « هدنع ديلا درجمب ةعفشلا

 . انهاهاذكف ‹ تاتبلا ىلع فلحي كانهو « هريغ وأ ءارشلا ببسب كلما ىعدا ول امك راصو

 م عيفشلا بلط اذإ يرتشملا فلحتسا يرودقلا لوق ىنعم يأ :ش ( عيفشلا بلطب انعم ) :م

 :ش ( همزل هب رقأ ول ىنعم ):م يرتشملا ىلع يأ :ش ( هيلع ىعدا ):م عيفشلا نأل يآ :ش ( هنأل )

 اذه مث يأ :ش ( هريغ دي يف ام ىلع فالحتسا وه مث ) :م رارقإب همزل يرتشملا هب رقأ ول يأ

 يف دوهيلل ةَ هلوق هيف لصألاو :ش ( ملعلا ىلع فلحيف ) :م هريغ دي يف ام ىلع فالحتسالا

 كلذ ناکف «ًالتاق هل انملع الو هانلتق ام هللاب اتيِي نسمخ ًالجر نوسمخب منم فلحیف» : ةماسقلا

 لعف ىلع تناك اذإو « تاتبلا ىلع تناك هيلع ىعدملا لعف ىلع تناك اذإ نيميلا نأ يف ًالصأ

 تبث ةنيب عيفشلل تماق وأ ) :م نيميلا نع يرتشملا يأ :ش ( لكن نإف ) :م ملعلا ىلع تناك ريغلا

 ىلع ينعي :ش ( هيلع ىعدملا ينعي يضاقلا هلاس كلذ دعبف « راوجلا تبثو اهب عفشي يتلا رادلا يف هكلم

 عايتبالا ركنأ نإف ) :م رتشي مل مآ ةعوفشملا رادلا ىرتشا له يأ :ش ( ال مأ عاتبا له ) :م ءارشلا

 ( ةجحلاب هتوبثو « عيبلا توبث دعب الإ بجت ال ةعفشلا نأل ) :م ءارشلا ىلع :ش ( ةنيبلا مقأ عيفشلل ليق

 ۰ . ةنيبلا وأ رارقإلا يهو :ش
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 ةعفش رادلا هذه يف هيلع قحتسا ام هللاب وأ عاتبا ام هللاب يرتشملا فلحتسا اهنع زجع نإف : لاق

 يف هيف مالكلا انيفوتسا دقو ‹ ببسلا ىلع لوألاو ‹ لصاحلا ىلع اذهف « هركذ يذلا هجولا نم

 هسفن لعف ىلع فالحتسا هنأل تاتبلا ىلع هفلحي اغنإو « هللا قيفوتب فالتخالا انركذو ىوعدلا

 مل نإو ةعفشلا يف ةعزانملا زوجتو : لاق تاتبلا ىلع فلحي هلثم يفو « ةلاصأ هدي يف ام ىلعو

 ‹ نمثلا راضحإ همزل ةعفشلاب ىضاقلا ىضق اذإف. يضاقلا سلجم ىلإ نمثلا عيفشلا رضحي

 م ةنيبلا ةماقإ نع عيفشلا زجع نإف : يرودقلا لاق يأ :ش ( اهنع زجع نإف : لاق ) م

 ام هللاب وأ ) : ىرتشا ام هللاب يرتشملا يضاقلا فلحتسا يأ :ش ( عاتبا ام هللاب يرتشملا فلحتسا)

 عيفشلا قحتسا ام هللاب فلحتسا وأ يآ :ش ( هركذ يذلا هجولا نم ةعفش رادلا هذه يف هيلع قحتسأ

 اذهف ) :م هتعفش رادلا هذه ىلع ق قحتسا ام هللاب وأ خسنلا ضعب يفو . هتعفش رادلا هذه يف هيلع

 يف ءيشلا مكح ىلع فالحتسا ينعأ « لصاحلا ىلع فالحتسالا اذهف يأ :ش ( لصاحلا ىلع

 . لاحلا

 ىلع فسوي يبأ دنعو « امهدنع لصاحلا ىلع فالحتسالا وه فالحتسالا يف لصألاو

 . لصاحلا ىلع فلحي ذئنيحف هيلع ىعدملا نم ضيرعتلا دجو اذإ الإ ببسلا

 فلحي فسوي وبأ لاقو . دمحم لوق وه اغإ باتكلا يف هركذ يذلاف «عطقألا حرش» يفو

 هفالحتسا نكي الف دقعلا خسفي مث ءيشلاب ناسنإلا يرتشي , لق لوقیف ضوع نآ الإ عاب ام هللا

 . هتعفش هيلع قحتسی ام هللاب هفلحیف كلذك

 «ىوعدلا يف هيف مالكلا انيفوتسا دقو ) :م عاتبا ام هللاب هلوق وهو :ش ( ببسلا ىلع لوألاو ) :م

 هلوق يف ىوعدلا يف فالحتسالاو نيميلا ةيفيك لصف يف يأ :ش ( هللا قيفوتب فالتخالا انركذو

 ىلاعت هللا همحر فسوي يبأ لوق ىلع امأ -ىلاعت هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ لوق اذهو

 لعف ىلع فالحتسا هنأل تاتبلا ىلع هفلحب امنإو ) :م هرخآ ىلإ ببسلا ىلع كلذ عيمج يف فلحي

 يف يرتشملا يضاقلا فلحي يأ شش (تاتبلا ىلع فلحپ هلم يفو «ةلاسصا هدي يف ام یلعو هست

 ‹ ةعفش رادلا هذه ىلع عيفشلا قحتسي ام هللاب لوقي وأ تعتبا ام هللاب : لوقيف عايتبالا هراكنإ

 حب ناف فشلا اكسب يلا رادلا يف عيفشلا كام هراكنإ ىلع يرحشلا فالحتسا فالخب

 . اهل كلمت ام هنأ ملعأ ام هللاب لوقيف ملعلا ىلع

 يأ :ش ( يضاقلا سلجم ىلإ نمشلا عيفشلا رضحبي مل نإو ةعفشلا يف ةعزانملا زوجتو : لاق ) :م

 ةعزانملا ةلاح يفف عيفشلا ىلإ كلملا لاقتنا دعب بجي اغإ نمشلا نأل كلذو : يرودقلا لاق

 :ش ( نمثلا راضحإ همزل ةعفشلاب يضاقلا ىضق اذإف ) :م نمشلا راضحإ هيلع بجي الف لاقتنالل
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 ةياور وهو « نمثلا عيفشلا رضحي ىتح يضقي ال هنأ : دمحم نعو . لصألا ةياور رهاظ اذهو

 ىلع ءاضقلا فقوتيف اًسلفم نوكي هاسع عيفشلا نأل ؛-هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا
 ‹ ءاضقلا لبق هيلع هل نمث ال هنأ :رهاظلا هجو « يرتشملا لام ىوتي ال ىتح هراضحإ

 دنع الإ ةمربش نباو ةثالثلا تلاق هبو :ش ( لصألا ةياور رهاظ اذهو ) م هيلإ كلملا لاقتنال

 . مايأ ةثالث رظتني ةمربش نباو يعفاشلا

 ‹ هيلع خسفي الإو نيموي وأ اًموي رظتني دمحأو كلام دنعو « هيلع خسف الإو رضحأ نإف
 ءاذكه لصألا يف حرصي مل هنأل لصألا ةياور اذه لقي ملو « لصألا ةياور رهاظ اذه لاق اغإو
 نأ يرتشملل لاق هنأل «نمثلا راضحإ ريغ نم ةعفشلاب يضقي يضاقلا نأ ىلع لدي ام ركذ هنكلو
 . تام نإ هتثرو نم وأ هنم نمثلا يفوتسي ىتح رادلا سبحي

 - ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور وهو ‹ نمثلا عيفشلا رضحي ىتح يضقي ال هنأ :دمحم نعو ) :م

 ( يرتشملا لام ىوتي ال ىتح هراضحإ ىلع ءاضقلا فقوتيف اًسلفم نوكي هاسع عيفشلا نأل ؛ -- هللا همحر

 يآ هاسع هلوق . « ملسم ءیرما لام ىلع یوت ال» : ی هللا لوسر لاقو « كلهيال ىتح يأ :ش
 داکی هبتشی دقو « جرخی نآ دیز یسع هوحن نأب هلامعتسا لصأو . اًسلفم نوکی عیفشلا یسع

 : رعاشلا لوق وحن يأ كرتيف

 بیرق جرف هژارو نوکی هيف تيسمأ يذلا بركلا ىسع
 .زرابلا ريمضلا انهاه ىسع مساو ليبقلا اذه نم - هللا همحر - فنصملا هركذ امو

 لبق ):م عيفشلا ىلع يرتشملل نمث ال نآأشلا يآ :ش ( هيلع هل نمث ال هنأ : رهاظلا هجو ) :م

 «يواحطلا حرش» يفو « هراضحإ بجي فيكف « هتبلاطم نم يرتشملا نكمتي الف :ش ( ءاضقلا
 هيلع بجوو هؤاضق ذفني ىضق ول امأ نمشلا رضحي ىتح ةعفشلاب يضقي نأ يضاقلل يغبني ال

 . نمثلا عيفشلا رضحي ىتح عيبملا يرتشملا سبحيف نمثلا
 ال يضاقلاف كلذ هبشأ ام وأ دغ وأ مويلا هرضحأ نمشلا يدنع سيل : عيفشلل لاق ولو

 عيفشلا نيبو يرتشملاو عئابلا نيب قرفلاو لاق مث « ةعفشلا يف هقح لطبيو « كلذ ىلإ تفتلي

 نع عيبلا لازأ عئابلاو لطبي انهاهو « ءارشلا لطبي ال لطام ول عيبلا يف يرتشملا نإف « يرتشملاو

 رظني الف هرايتخا نع هسفن كلم ليزي الف هرايتخا نع هسفنب رض دقف هيلإ نمثلا لوصو لبق هكلم
 ليزي الف انهاه يرتشملا نإف « عيبملا سبح ةيالو تابثإب هل رظني انإو ٠ يرتشملا كلم لاطبإب هل

 اهرك هيلع كلمتي عيفشلا لب « هيلإ نمثلا لوصو لبق هسفنب رضأ لاقيل هرايتخا نع هسفن هكلم
 عفدو هريغب رضي ال هجو ىلع هسفن نع ررضلا عفد ناسنإلل زوجي اغإو « هسفن نع ررضلل اعفد

 . نمثلا عفد يف لطام اذإ ةعفشلا لاطبإب يرتشملا نع ررضلا
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 هسبحي نأ يرتشمللف رادلاب هل ىضق اذإو . هراضحا طرتشي ال اذكف هميلست طرتشي ال اذهلو

 نمثلا هيلع بجوو هيف دهتجم لصف هنأل ؛ اًضيأ دمحم دنع ءاضقلا ذفنيو نمثلا ىفوتسي ىتح

 تدكأت اهنأل هتعفش لطبت ال هيلإ نمثلا عفدا هل لاق ام دعب نمشلا ءادأ رخأ ولف « هيف سبحيف

 يف همصاخي نآ هلف هدي يف عيبملاو عئابلا عيفشلا رضحأ نإو : لاق . يضاقلا دنع ةموصخل اب

 عيبلا خسفيف يرتشملا رضحي ىتح ةليبلا يضاقلا عمسي الو ةقحتسم دي يهو هل ديلا نأل ؛ ةعفشلا

 يرتشملل كلم ا نأل ؛ هيلع ةدهعلا لعجيو « عئابلا ىلع ةعفشلاب يضقيو هنم دهشمب

 ال اذكف ‹ هميلست طرتشي ال ) :م ءاضقلا لبق هيلع نمثلا نوك مدعلو يأ :ش (اذهلو ) :م

 ىقح هسبحي نأ يرتشمللف رادلاب هل ىضق اذإو ) :م هيلع تباشب سيل هنأل :ش ( هراضحإ طرتشي
 عيفشلل رادلاب ىضق اذإف خسنلا ضعب يفو . رادلاب عيفشلل ىضق اذإف يأ :ش ( نمللا يفوتسي

 ال دمحم دنع نأ ينعي :ش ( هيف دهتجم لصف هنأل ؛ اًضيأ دمحم دنع ءاضقلا ذفنيو ) :م يرتشمللف

 هدنع ءاضقلا ديفيو راضحإلا لبق اهب ىضق ول اذه عمو « نمفلا راضحإ لبق ةعفشلاب ىضقي

 هبهذم ىلع ءيجي لاكشإلا نأل « اًضيأ دمحم دنع لاق انإو « هيف دهتجم لحم يف هعوقول اًضيأ

 . انركذ امك نمثلا رضحي ىتح هدنع ءاضقلا زوجي ال ذإ

 م هرخأ اذإ نمعلا يف يأ :ش ( هيف سبحيف ) :م عيفشلا ىلع يأ :ش ( نمثلا هيلع بجوو ) :م

 نمثلا عيفشلا رخآ ولف يأ :ش ( هتعفش لطبت ال هيلإ نمثلا عقدا هل لاق امدعب نمللا ءادأ رخآ ولف )

 دنع «يفاكلا» يفو . هتعفش لطبت ال يرتشملا ىلإ يأ ‹ هيلإ نمشلا عفدا هل يضاقلا لاق امدعب

 دنع عيفشلا ةموصخب تدكأت ةعفشلا نأل يأ :ش ( يضاقلا دنع ةموصخلاب تدكأت اهنأل ) :م دمحم

 . يضاقلا

 رضحأ نإو يآ يرودقلا لاق يأ :ش ( هدي يف عيبملاو عئابلا عيفشلا رضحأ نإ : لاق ) :م

 نآ هلف ) :م يرتشملا ىلإ اهملسي ملو هدي يف ةعوفشملا رادلا نأ لاحلاو يضاقلا دنع عئابلا عيفشلا

 دي يهو هل ديلا نأل ) :م ةعفشلا يف عئابلا مصاخي نأ عيفشللف يأ :ش ( ةعفشلا يف همصاخي

 كله ولو . نمثلا يفوتسي ىتح هسبحي نآ هل ناك اذهلو « كالم ا ديك ةربتعم يأ :ش ( ةقحتسم

 مصخ وهف كلذك دي هل نمو ريعتسملاو عدوملا دي نع ازارتحا كلذ لاق اغنإو « هلام نم كلم هدي يف

 يآ :ش ( هنم دهشمب عيبلا خسفيف يرتسشم لا رضحي ىتح ةنيبلا يضاقلا عمسي الو ) :م هيلع ىعدا نم

 ىضقيو ) :م روضحلا وهو دوهشلا ىنعمب يمسا ردصم ميلا حتفب دهشملاو يرتشملا نم روضحب
 دنع نمشلا ببس نامض يهو عئابلا ىلع يآ :ش ( هيلع ةدهعلا لعجيو عئابلا ىلع ةعفشلاب

 راصف عيبلاب هل تبث هنأل :ش ( يرتشملل كلما نأل ) :م نمثلل ضباقلا وه هنأل قاقحتسالا

 . كاللا فرصت هيف فرصتي نأ هل زوجي هنأ ىرت الأ «هكلم
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 دق رادلا تناك اذإ ام فالخب امهروضح نم دب الف ‹ عيفشلل امهب يضقي يضاقلاو عئابلل ديلاو

 : هلوقو . كلم الو دي هل ىقبي ال ذإ ايبنجأ راص هنأل ؛ عئابلا روضح ربتعب ال ثيح ‹ تضبق

 ال خسفني ناك اذإ يرتشملا قح يف عيبلا نأ يهو « ىرخأ ةلع ىلإ ةراشإ هنم دهشمب عيبلا خسفيف

 روكذملا خسفلا اذه هجو مث « هيلع خسفلاب ىضقيل هروضح نم دب

 (امهب يضقي يضاقلاو ) :م نمثلا ءافيتسال هسبحي نأ هل نأ ىرت الأ :ش ( عئابلل ديلاو ) :م

 ذإ « يرتشملاو عئابلا روضح يأ :ش ( امهروضح نم دب الف عيفشلل ) :م ديلاو كلملاب يأ :ش
 عئابلا نيب عيبلا خاسفنا بجوي مئابلا دي نم هذخأ نألو « ديلاو كلم ا قاقحتسا ديري عيفشلا

 اندنع زوجي مئابلا دي نم ذحخألا مث هروضح طرتشيف يرتشملا نم رضحمب الإ متي ال اذو يرتشملاو

 . دحاو هجو يف يعفاشلا دنعو

 ىليل يبأ نباو رفز دنعو . ةثالثلا دنع لاح لكب يرتشملا ىلع ةدهعلاو هدي نم عيفشلا ذخآيف

 دي نم هذخأ نإو «هيلع ةدهعلاف عئابلا دي نم ذخآ نإ اندنعو « لاح لكب عئابلا ىلع ءانبلاو

 هيلع ةدهعلاف يرتشملا

 ضبقي ملو نمثلا دقن ناك نإ يرتشملا نأ فسوي يبأ نع ديلولا نبرشبو ةعامس نبا ىورو

 نم رادلا ضبقي عيفشلا نإف « يرتشملاو عئابلا نم رضحمب ةعفشلاب عيفشلل ىضق ىتح رادلا

 عئاملا ىلإ نمللا عفد نمعلا دقني مل ناك نإو ء هيلع هتدهعو يرتشملل نمشلا دقنيو عاملا

 . هيلع هتدهعو

 هل قبي مل ذإ اًيبنجأ راص هنأل عئابلا روضح ربتعي ال ثيح تضبق دق رادلا تناك اذإ ام فالخب (:م

 نألف كلملا مدع امآو ‹« ضبق عيبملا نأل « رهاظف ديلا مدع امأ ‹ عئابلل يأ :ش ( كلم الو دي

 نأ يهو ىرخأ ةلع ىلإ ةراشإ هنم دهشمب عيبلا خسفيف ) :م : يرودقلا لوق يأ :ش ( هلوقو ) :م

 طارتشا ينعي :ش ( هيلع خسفلاب یضقیل هروضح نم دب ال خسفني ناك اذإ يرتشملا قح يف عيبلا

 نأل ء اذه لبق لاق هنأل « كلملا قح ىف هيلع اًيضقم ريصي هنأ امهادحإ : نيتلعب لولعم روضحلا

 امك خسفلا قحب هيلع ايضقم ريصي هنآ امهيناثو « هروضح نم دب الف عئابلل ديلاو يرتشملل كلما

 زوجي ا بئاغلا ىلع افلا ذإ ٠ ءروضح نم دب ف ٠ هاه رگ

 لیا ومان یل شق نال اسلا يف رشق سف رر یلع درمل مهو ملا فلا کلر
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 هنأ الإ « خسفلا بجوي وهو « ةعفشلاب ذخألاب يرتشملا ضبق عانتمال ةفاضإلا قح يف خسفني نأ

 هنأك ريصيو « هيلإ ةقفصلا لوحتت هنكلو « هيلع ًءانب ةعفشلا نأل ؛ هخاسفنا رذعتل عيبلا لصأ ىقبي

 هنم يرتشملا وه

 اذه هجو مث هلوقب ضقنلا هجو نيب عيبلا ىلع ةينبم اهنوكل اهئافتنا ىلإ يضفي هضعبو « ةعفشلا
 نأ دعب عيفشلا ىلإ اًفاضم عيبلا ريصي ينعي :ش ( ةفاضإلا قح يف خسفني نأ ) :م روكذملا خسفلا

 ( ةعفشلاب ذخألاب يرتشملا ضبق عانتمال) :م يرتشملا ىلإ اًفاضم ناك نأ دعب عيفشلا ىلإ اقاضم ناك

 ذخألا قح توبث عم يرتشملا ضبق نإو « ةفاضإللا قح يف خسفي نأ هلوقل ليلعت اذه :ش

 . عنتم عيفشلل
 وهو « خسفلا ىلإ جاتحيف « عيبلاب عافتنالا وه ءارشلا نم ضرغلا نإف اًعنتم ناك اذإو

 بجوي ةعفشلاب ذخألا ببسب يرتشملا ضبق عانتما يأ :ش ( خسفلا بجوي وهو ) :م هلوق ىنعم

 . امهئافتنال امهماكحأل تعرش بابسألا نأل « خسفلا

 ىنعم الإو ‹ ةفاضإلا قح يف خسفني هلوق نع ءانثتسا اذه :ش ( عيبلا لصأ يقبي هنأ الإ ) :م

 لصأ ىقبيو « عئابلا ال يرتشملا قح يف خسفلا ىنعجب عيبلا لصأ ىقبي نأشلا نكل ينعي « نكل

 رذعتل يرتشملا ريمض ىلإ هتفاضإ نم ادرجم تعب هلوق وهو ئابلا نم رداصلا ينعأ « عيبلا

 انركذ امك ضقنلاب هعضوم ىلع داع خسفنا ول هناف « هخاسفنا

 عيبلا نأك ريصي هنأل « هجو لك نم امهقح يف دقعلا خاسفنا يأ :ش ( هخاسفنا رذعتل) :م

 نأل ) :م ةعفشلا قح لطبي ذغنيحف « هنع ةرابع هجو لك نم خاسفنالا نأل < ًالصأ نكي مل

 لوحتي نأشلا نكلو يأ :ش ( هيلإ ةقفصلا لوحتت هنكلو ) :م عيبلا ىلع يأ :ش ( هيلع ًءانب ةعفشلا

 . هيلإ ةقفصلا ليوحتب وهو « دقعلا ءاقبل ليوحتلا هجو اذهو « عيفشلا ىلإ دقعلا

 نأل اذهو « عئابلا نم يرتشملا هنأك عيفشلا ريصي يأ :ش ( هنم يرتشملا وه هناك ريصيو ) :م

 دوصقملا لوصح مدعل ارذعتم ناك امك دقعلا ءاقب عم اهتوبثو « ةتبلأ عرشلا يف ةتباث ةعفشلا

 اذهو « هريغ ىلإ ىدعتي الف يرتشملا بناج نم هخسفب عفدنت يهو « اهتارورض نم هخسف ناكف
 . راتخملا وهو خياشملا ضعب رايتخا

 لوحتلا قيرطب ناك ول اولاق ديدج دقعب عيفشلا ىلإ يرتشملا نم رادلا لقن : مهضعب لاقو

 يرتشملا ناك اذإ ةيؤرلا رايخ عيفشلل نكي مل قيرطب ناك ول اولاق « ديدج دقعب عيفشلل نكي مل
 اهارتشا يرتشملاو « بيع ىلع علطا اذإ رادلا دري نأ هل ناك الو « يتأيس امك كلذ هل نكل هآر دق

 . كلذ هل نکل « اهب بيع لك نم ءيرب ئابلا نأ ىلع
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 ةدهعلا نوكت ثيح هدي نم هذخأف يرتشملا هضبق اذإ ام فالخب «مئابلا ىلع ةدهعلاب عجري اذهلف

 دقو ‹ خسفلا بجوي هنإو يرتشملا ضبق عنتما لوألا هجولا يفو ‹ ضبقلاب هكلم مت هنأل ؛ هيلع

 مصخلا وهف هريغل راد ىرتشا نمو : لاق . ىلاعت هللا قيفونب «يهتنمل ا ةيافك» يف هيف مالكلا انلوط

 اهملسي نأ الإ : لاق . هيلع هجوتيف دقعلا قوقح نم ةعفشلاب ذخألاو « دقاعلا وه هنأل « عيفشلل

 ؛ لك ولا وه مصخلا نوكيف ‹ كلم الو دي هل قبي مل هنأل « لكوملا ىلإ

 يرتشملا قح يف ريغت انإو « بيعلا نم هيلع دوقعملا ةمالس ىلإ يضفي دقعلا نأ باوجلاو

 عيفشلا ىلإ ةقفصلا تلوحتف بيعلا يرتشملا لوبقو ةياورلا وهو عيفشلا يف دجوي مل ضراعب
 . لصألا ىلإ ارظن ةمالسلا ةبجوم

 امك عاب ول هنأل :ش ( عئابلا ىلع ةدهملاب عجرب ) :م هيلإ ةقفصلا لوحتلف يأ :ش ( اذهلف ) :م

 يأ :ش ( هذخأف يرتشملا هضبق اذإ ام فالخب ) :م يرتشملا ىلع تناك ديدج دقعب ناك ولو «ناک

 وهو :ش ( لوألا هجولا يفو « ضبقلاب هكلم مت هنأل ؛ هيلع ةدهعلا نوكت ثيح هدي نم ) :م عيفشلا
 يآ :ش (خسفلا بجوي هنأو يرتشملا ضبق عنتما) :م هنم عيفشلا ذخأو مئابلا دي يف عيبملا ناك اذإ اميف

 ةلأسملا مكح يف يأ :ش ( « هيف مالكلا انلوط دقو ) :م هنيبو يرتشملا نيب ناك يذلا عيبلا خسف

 . مالكلا ءانثأ يف كلذ نم اًئيش انيب دقو :ش ( ىلاعت هللا قيفوتب « يهتنملا ةيافك» يف ) :م ةروكذملا

 قيرطب هريغل ىرتشا ينعي : يرودقلا لاق يأ :ش ( هریغل ؟راد یرتشا نمو : لاق ) :م

 ذخألاو ):م دقعلا قوقح هيلع هجوتيف :ش ( دقاعلا وه هنأل ؛ عيفشلل مصخلا وهف ) م ةلاكولا

 . ليكولا ىلع ةموصخلا هجوتتف يأ :ش ( هيلع هجوتيف دقعلا قوقح نم ةعفشلاب

 ىلإ رادلا ليكولا ملسي نأ الإ يرودقلا لاق يأ :ش ( لك ولا ىلإ اهملسي نأ الإ : لاق ) :م

 قبي مل نأشلا نأل يآ :ش ( كلم الو دي هل قبي مل هنأل ) :م مصخلا وه لكوملا نوكي ذئنيحف لكوملا

 ‹ ميلستلاب ةموصخلا نم جرخي يرتشملا ىلإ ملس اذإ عئابلاك راصف كلم الو رادلا يف دي ليكولل

 ضبق اذإ ليكولاو يرتشملا رضحي ىتح هدي يف رادلا تناك اذإ ًامصخ نوكي ال عئابلا نأ ريغ

 نم هيلع كلملا خسف زجي ملف هسفن ماقم عئابلا مقي مل يرتشملا نأل « لكوملا رضحي مل نإو مصخ

 هتمصاخمب كلملا خسفي نأ زاجف هب يضرو هسفن ماقم ليكولا ماقأ دقف لكوملا امأو « هروضح ريغ

 . لكوملا رضحي مل نإو

 . مصخلا وه نوكي لكوملا ىلإ رادلا ليكولا ملس اذإ ينعي :ش ( لكوملا وه مصخلا نوكيف ) :م

 ‹« ةعفشلا بلطف عيفشلا ءاج مث اهضبقو هرمأي لجرل اراد ىرتشا نمو «يواحطلا حرش» يفو

 بستكيف هنم رادلا ذخأي نأ عيفشلل نإف ‹ لكوملا ىلإ رادلا ملسي مل ليكولا ناك نإ رظني هنإف



 ريصتف يرتشملا ىلإ عئابلا ميلستك هيلإ هميلستف فرع ام ىلع لكلا نم عئابلاك ليكولا نأل اذهو

 ‹ ميلستلا لبق ةموصخللا يف هروضحب يفتكيف ‹ لكو لا ماقم مئاق كلذ عم هنأ الإ ‹ هعم ةموصخلا

 اذإ اذکو ‹ دقاع هنأل ؛ هدي يف تناک اذإ هنم اهذخأي نأ عيفشللف بئاغلا ليكو حئابلا ناك اذإ اذكو

 . انركذ امل هعيب زوج امف تیل ایصو عئابلا ناک

 لكوملا ىلإ رادلا ملس ليكولا ناك نإو « لكوملا ىلإ ليكولا هلوقب هيلإ نمثلا دقنيو هيلع هتدهع

 . ةدهعلا بتكيو هايإ نمثلا دقنيو هنم اهذخأ

 سيل وهو لكوملل اهارتشا اإ هنأل ليكولا دي نم ذخأي ال : لاق هنأ فسوي يبأ نع يورو
 ام ةياورلا رهاظ يفو « هنم عيفشلا اهذخأي مث لكوملا ىلإ رادلا ملس لاقي نكلو « اهيف مصخب

 يف نوكيف دقاعلا ىلإ ةعجار دقعلا قوقح نأل هدي يف ناك اذإ ليكولا دي نم ذحأي هنأ انركذ

 . دقعلا قوقح نم ةعفشلاو كلاملاك دقع قوقح

 باب يف :ش ( فرعام ىلع لكما نم عئابلاك ليكولا نأل ) :م هلبق ال حيضوت :ش ( اذهو ) :م

 م لكوملا ىلإ ليكولا ميلستب يأ :ش ( هيلإ هميلستف ) :م اًمكح عيب لكوملاو ليكولا نيب نأ ةلاكولا
 ىلإ ملس ناك ول ينعي « لكوملا عم يآ :ش ( هعم ةموصخلا ريصتف يرتشملا ىلإ عئابلا ميلستك)

 . لكوملا اذكف « مصخلا وه ناك يرتشملا

 ول لاقي نآ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( لكوملا ماقم مئاق كلذ عم هنأ الإ ) :م

 يف ةموصخلا يف اًعيمج امهروضح طرتشي نأ يغبني ناك يرتشملاو عئابلاك لكوملاو ليكولا ناك

 ريرقتو « مدقيامك يرتشملاو عئابلا يف كلذك مكحلا نآ امك ليكولا دي يف رادلا ناك اذإ ةعفشلا
 ةموصخلا يف هروضحب يفتكيف ) :م هنع اًبئان هنوكل لكوملا ماقم مئاق ليكولا نإ :لاقي نأ باوجلا

 . هروضحب يفتكي الف « يرتشملا نع بئانب سيل كانه عئابلاو :ش ( ميلستلا لبق

 اذكو « دقاع هنأل هدي يف تناك اذإ هنم اهذخاأي نأ عيفشللف « بئاغلا ليكو عئابلا ناك اذإ اذكو ) :م

 ةثرولا ناك اذإ يصولا وه عيفشلل مصخل ا نوكيو :ش ( هعيب زوجي اميف تيم اًيِصو عئابلا ناك اذإ
 ‹ زوجي ال هب هعیب نف هلثمب سانلا نباتی ال امع ازارتحا هعیب زوجی امیف هلوقب دیقو « اراغص
 هلق ناكف « نيد تيا ىلع نكي مل اذإ يصولا عيب زوجي ال ارابك مهلك ةثرولا تناك ولاذكو
 نأل ‹ لكوملا دي نم ذخأي ليكولا ةلأسملا ىف ةثاللا دنعو « نيعيبلا نيذه نم ازارتحا هعيب زوجي

 . مهدنع هيلإ عجرت دقعلا قوقح
 ال ) :م دمحأ لوق وهو انلوق لثم امهدحأ : ناهجو يعفاشلل بئاغلا ليكو ةلأسم يفو

 . ةلاكولا يف :ش (انركذ
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 نإو اهدري نأ هلف ابيع اهب دجو نإو . ةيؤرلا رايخ هلف اهآر نكي ملو رادلاب عيفشلل يضق اذإو لاق
 لاملاب لاملا ةلدابم هنآ ىري الأ ‹ ءارشلا ةلزدمب ةعفشلاب ذخألا نأل « هنم ةءاربلا طرش يرتشملا ناك

 بئانب سيل هنأل هتيؤرب الو يرتشملا نم ةءاربلا طرشب طقسي الو ءارشلا يف امك نارايخلا هيف تبثيف

 . ملعأ یلاعتو هناحبس هللاو هطاقسإ كلم الف هنع

 يرودقلا لاق يأ :ش ( ةيؤرلا رايخ هلف اهآر نكي ملو رادلاب عيفشلل ىضق اذإو : لاق ) :م

 :ش (اهدری نآ هلف ًابیع اهب دجو نإو) :م كلذ لبق اهآر نکی مل لاق هنآ لاح لاو يأ نکی ملو :هلوق

 عئابلا نأ يرتشملا ةلزنب يرتشملا عم عيفشلا نأل « اهدري نأ هلف ابيع رادلاب عيفشلا دجو نإو يأ

 ذخأ يذلا ىلع نيرايخلاب دري نأ عيفشلل كلذكف « بيعلاو ةيؤرلا رايخب دري نأ هل يرتشملا مث

 . هلم

 ةلزنب ةعفشلاب ذخألا نأل ) :م بيعلا نم يأ :ش ( هنم ةءاربلا طرش يرتشملا ناك نإو ) :م

 يأ :ش ( نارايخلا هيف تبثيف لاملاب لاملا ةلدابم ) :م ةعفشلاب ذخألا يأ :ش ( هنأ ىري الأ . ءارشلا

 الو ) :م ءارشلا يف نارايخلا تبثي امك يأ :ش (ءارشلا يف امك ) :م طرشلا رايخو ةيؤرلا رايخ

 اًضيآ طقست الو يأ :ش ( هتيؤرب الو يرتشملا نم ةءاربلا طرشب ) :م بيعلا رايخ يأ :ش (طقسي

 سيل يرتشملا نأل يأ :ش ( هنع بئانب سيل هنأل ) :م يرتشملا ةيؤرب عيفشلا نم ةيؤرلا رايخ

 يرتشملا كلي الف يأ :ش (ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « هطاقسإ كلم الف) :م عيفشلا نع بئانب

 . ةيؤرلاو بيعلاب عيفشلا رايخ طاقسإ

 كلي ثيح نم هجو نم ءارش ةعفشلاب ذخألا «ريبكلا عماجلا حرش» يف يباتعلا مامإلا لاق

 هيف يفوتسي ىتح هجو نم هقح ءافيتساو بيعلا رايخو ةيؤرلا رايخ هل تبثي ثيح مولعم نمشثب
 هل اًتماض هنم ذوخأملا نوكي ال ىتح فلخ ىلإ ال لطبي لطب ولو  ءاضرلا مدعو ءاضرلاو ءاضقلا

 ءاوس بيعلا رايخو ةيؤرلا رايخ هلف ةعفشلاب رادلا عيفشلا ذخآ اذإ هلاثم « هوحنو ءانبلا ةمالس

 . نكي مل وأ يرتشملل كلذ ناك

 سرغخلاو ءانبلا علقب رمأو راقعلاو رادلا تقحتسا مث اًسرغ سرغ وأ ءانب اهيف ىنب ولف
 ةمالس هل نمضي مل هنأل ء هيلع سرغلاو ءانبلا ةميقب عجري الو نمللاب هنم ذخأ نم ىلع عجري

 . ءاضقب هذخأ نإ هنم هرك ىلع هذخأ هنأل ءانبلا

 عيبلا ىلع مدقتم قح ىلع ذخأي اغإ هنأل هقح ريغ يفوتسي هنأل ءاضق ريغب هذخأ اذإاذكو

 ذخأ عجارلا ناك امل ةبهلا يف عوجرلاك ءاضقلا ريغ ءاضقلا هيف يفوتسيف ليخدلا ىلع اًمدقم هنوكل

 . ءاضرلاو ءاضقلا هيف يوتسي ةبهلا ىلع مدقتم قحب هقح نيب
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 فالتخالا يف لصف
 قاقحتسا يعدي عيفشلا نأل يرتشملا لوق لوقلاف نمثلا يف يرتشملاو عيفشلا فلتخا نإو : لاق

 نإ عيفشلا نأل ءنافلاحتي الو ‹« هنيمي عم ركنملا لوق لوقلاو ‹ ركني وهو لفألا دقن دنع هيلع رادلا

 صن الو ذخألاو كرتلا نيب هريختل ايش هيلع يعدي ال يرتشم اف « رادلا قاقحتسا هيلع يعدي ناك

 ‹ -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع عيفشلل ةنيبلاف ةنيبلا اماقآ ولو : لاق . نافلاحتي الف انهه

 ( فالتخالا يف لصف) :م

 مدع لصألا نأل ‹ هجولا وه يرتشملاو عيفشلا قافتا بيقع فالتحالا مكح ركذ :ش

 . فالتخالا

 يرودقلا لاق يأ :ش ( يرتشملا لوق لوقلاف نمشلا يف يرتشملاو عيفشلا فلتخا اذإو : لاق ) :م

 ‹هنيي عم يرتشملا لوق لوقلاف فلأب تيرتشا : عيفشلا لاقو « نيفلأب تيرتشا: يرتشملا لاق نأب

 الإو ني الب هل لوقلاف ههبشي اب يرتشملا ىبأ نإ: لاق يكلاملا بهشأ نأ الإ « ةثالثلا تلاق هبو

 . رادلا قاقحتسا يعدي عيفشلا نأل) :م ةضوبقم رادلاو « يفاكلا و « طوسبملا يف ديقو « نيميلا عم

 نأل ؛ نافلاحتي الو هنيي عم ركنملا لوق لوقلاو «ركني ):م يرتشملا يأ :ش ( وهو لقألا دقن دنع هيلع

 :ش ( ذخألاو كرتلا نيب هريختل اًئيش هيلع يعدي ال يرتشمل اف « رادلا قاقحتسا هيلع يعدي ناك نإ عيفشلا

 ال عيفشلا وه ةفصلا هذهب صتخلملاو ‹ كرت كرت ول يذلا وه يعدملاذإ عيفشلا ريختل يأ

 . يرتشملا

 اغإو ‹ يرتشملاو عيفشلا فالتخا يف فلاحتلاب صن دري مل ينعي :ش (انهه صنالو ) :م

 ملو كلذل فلاحتلا بجوف كانه نيفرطلا يف راكنإلا ىنعم دوجو عم يرتشملاو عئابلا يف صللا

 ام ىنعم يف نكي ملف اًئيش هيلع يعدي ال يرتشملا نأل « عيفشلا فرط يف انهاه راكنإلا دجوي
 . نافلاحتي الف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( نافلاحتي الف ) :م صنلا هب درو

 نم عئابلا ةلزنم لزني عيفشلا نم يرتشملا نأل « فلاحتلا يرجي نأ يغني : تلق نإف

 عئابلا نيب فالتخالا اذه عقو ولو ‹ يرتشملا دي يف رادلا نأل « مئابلا دي يف عيبلاو يرتشملا

 . يرتشملاو عئابلا نيب فلاحتلا يرجي ناكل يرتشملاو

 ‹ هجو لك نم هانعم يف سيل اذهو ‹ سايقلا فالخب ةمث راكنإلاو ىوعدلا دجو : تلق

 . هب قحتلي الف دجوي نأ اضرلا وهو هطرش تاوف ىلإ رظنلاب نكل دجو نإو عيبلا نكر نأل

 لاق يأ :ش ( - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع عيفشلل ةنيبلاف ةنيبلا اماقأ ولو : لاق ) :م

 ‹ اطقاستو ناتنيبلا تضرعت : دمحأو يعفاشلا لاقو . يلبنحلا فيرشلا لاق هبو : يرودقلا
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 ليكولاو عئابلا ةنيبكراصف « اتابثإ رشكأ اهنآل ؛ يرتشملا ةنيب ةنيبلا : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو
 ذخأي نأ عيفشللو ناعيب دوجوملا نأك لعجيف « امهنيب يفانت ال هنأ : امهلو . دبعلا نم يرتشملاو

 ‹ لوألا خاسفناب الإ نادقصع امهنيب ىلاوتي ال هنأل ؛ يرتشملا عم عئابلا فالخب اذهو « ءاش امهيأب

 يرتشملاك لكوىملاو عئابلاك هنأل ؛ ليكولا ةنيبل جيرختلا وهو عيفشلا قح يف رهظي ال خسفلا انههو

 ةعونم اهنأو فيك « هنم

 ‹ هيلع امهل ةيالو دقعلا يف ناعزاني امهنأل امهنيب غرفي نأ لمتحيو « هنيم عم يرتشملل لوقلاو
 . امهریغ دی يف اتيع نيعزانتملاك راصف

 :ش ( عئابلا ةنيبك راصف « اتابثإ رثكأ اهنأل ؛ يرتشملا ةنيب ةنيبلا :-هللا همحر - فسوي وبأ لاقو ) :م
 ةنيبكو يأ :ش ( ليكولاو ) :م عئابلل امهنإف ةنيبلا ماقآو نمثلا رادقم يف يرتشملاو وه فلتخا اذإ

 :ش ( دبعلا نم يرتشمل او ) :م ليكولاك امهنإف نمشلا يف افلتخا اذإ لكوملا ةنيب عم ءارشلاب ليكولا

 يرتشملل امهنإف رومأملا دبعلا نمث يف افلتخا اذإ ميدقلا ىلوملا ةنيب عم دبعلا نم يرتشملا ةنيبكو يأ
 . ةدايزلا تابثإ نم هلك كلذ يف ال

 ال نأشلا نأ يأ :ش ( امهنيب يفانت ال هنأ ) :م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش (امهلو ) :م

 ىلع نيفلأب ةرمو فلأب ةرم نيبلا ققحت زاوجب عيفشلا قح يف يرتشملا ةنيبو عيفشلا ةنيب نيب ةافانم

 يأب يأ :ش ( ءاش امهيأب ذخأي نأ عيفشللف ناعيب دوجوملا نأك لعجيف ) :م ناتنيبلا هيلع دهش ام
 قح يف رهظي مل لوألا نأ الإ « لوألا خسف نمضتي يناثلا نأ بابلا يف ام ةياغ « ءاش نيعيبلا

 يف لوألا عيبلا ىقبيف قحلا هل نم طاقسإب الإ طقسي ال كلاملل قحلاو دكأت دق هقح نأل « عيفشلا

 الإ نادقع امهنيب ) :م يرجي ال يأ :ش ( ىلاوتي ال هنأل ؛ يرتشملا عم عئابلا فالخب اذهو ) :م

 ىلإ ريصملا نأل « اًتابثإ امهرشكأ ىلإ راصيف نكمم ريغ امهنيب عمجلا نأل :ش ( لوألا خاسفناب

 الو نيتنيبلا نيب عمجيف :ش ( عيفشلا قح يف رهظي ال خسفلا انههو ) :م قيفوتلا رذعت دنع حيجرتلا

 . رح تنأف الأ يلإ تيدأ نإ تلق دبعلا لاقف ىلوملا عم دبعلا فلتخا ول امك حيجرتلا ىلإ راصي

 نأك العجيف امهنيب ةافانم ال ذإ ‹ امهنيب عمجيف انه نمو نيفلأ يلإ تيدأ نإ : ىلوملا لاقو

 نأ دارأ :ش ( ليكولا ةنيبل جيرختلا وهو ) :م ءاش امهيأب دبعلا قتعيف ىلوملا نم اردص نيمالكلا

 يرتشملا عم عئابلا ةنيب يف فسوي وبأ هركذ ام نأ هدوصقمو « ليكولا ةنيبل جيرختلا وه روكذملا
 :ش ( هنم يرتشم اك لكى لاو عئابلاك هنأل ) :م لكوملا عم ليكولا ةنيب يف هركذ امع هنيعب باوجلا وه

 . قيفوتلا رذعبف لوألا خاسفناب الإ امهنيب دقعلا يلاوت نكي الف ليكولا نم يأ

 نمثلا يف افلتخا اذإ لكوملا ةنيب عم ليكولل ةنيبلا نوكت فيك يأ :ش (ةعونم اهنأو فيك ) :م
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 :اريبكلا ريسلا» يف ركذ : انلقف ‹ ودعلا نم يرتشملا امأو . -هللا همحر- دمحم نع يور ام ىلع

 خسفب الإ كلانه يالا عصي ال لوق يا مسل دميو من نأ الف ميدقلا كلا ةي تيب ن

 . مازتلالل تانيبلاو ‹ ةمزلم ريغ يرتشملا ةنيبو ةمزلم عيفشلا ةنيب نألو . هفالخب انهه امآ . لوألا

 نمثلا ضبقي ملو هنم لقأ عئابلا ىعداو اتمل يرتشملا ىعدا اذإو : لاق

 يف رکذ : ان انلقف ودعلا نم يرتشملا امأو - هللا همحر - دمحم نع يور ام ىلع ) :م ةعونم اهنآ لاحلاو

 مدقلا ىلوملا ةنيب ةنيبلا نأ هنع يور ةعامس نبا لاق :ش ( ميدقلا كلاما ةنيب ةنيبلا نأ “ريبكلا ريسلا»

 :ش ( عنمن نأ انلف ) :م ريسلا فنص ثيح هجولا نم امهنيب ناك ال فسوي يبأ لوق هيف ركذي ملو

 يف ىلوملا عم فالتخالا دنع يرتشملل ةئيبلا نوك نم فسوي وبأ هركذ ام عنغن نأ انل ذئنيحف يآ

 لوقن) :م لاق ام لثم يرتشملل ةنيبلا نأ انملس نإو ينعي :ش ( ميلستلا دعبو ) :م رومأملا دبعلا نمث

 يف يأ :ش ( كلانه ) :م ميدقلا كلاملا نيبو يرتشملا نيب يناشلا عيبلا يأ :ش ( يناشلا حصي ال

 . قيفوتلا رذعتل لوألا عيبلا يأ :ش ( لوألا خسفب الإ ) :م رومأملا دبعلا ةلأسم

 فالخب يأ :ش ( هفالخب ) :م يرتشملاو عيفشلا فالتحا ةلأسم يف يأ :ش ( انهه امأ ) :م

 هذهو « ءاش امهيآب ذخأي نأ هلف عيفشلا قح يف نامئاق نيدقعلا نأل رومآملا دبعلا ةلأسم مكح

 فسوي وبأ اهاكح ةيناغلا ةقيرطلاو « اهب ذخأو دمحم اهاكح ةلأسملا هذه يف ةفينح يبأ ةقيرط

 رادلا ميلست يرتشملا ىلع همزلت ال اهنأل :ش ( ةمزلم عيفشلا ةنيب نألو ) :م هلوق يهو اهب ذخأي ملو

 ال وآ ءاش لاق اجب

 لصح بو «اریخم هنوکل ایش عیفشلا ىلع مزایال ها :ش ( ةمزلم ريغ يرتشملا ةنيبو ) :م

 كلذكو « ةدايزلاب انحجرف « ةمزلم نيتنيبلا نم دحاو لك نأل « يرتشملاو عئابلا ةنيب نيب قرفلا

 كلام ا ةنيب ةنيبلا ةقيرطلا هذه ىلعو « ودعلا نم ءارشلا ةلأسم يفو لكوملا ةنيب عم ليكولا ةنيب

 مازلإل نانيبلا ةيعورشم ينعي :ش ( مازتلالل تانيبلاو ) :م ال يرتشملا ةنيبو همزلت اهنأ يدقلا

 لاق يأ :ش ( نمفلا ضبقي ملو هنم لقأ عئابلا ىعداو اًنمث يرتسشمل لا ىعدا اذإو : لاق) :م

 . نمثلا ضبقي مل عئابلا نأ لاحلاو يأ -هللا همحر -يرودقلا

 دي يف وأ عئابلا دي يف رادلا نوكت نأ نيب قرفالو : «هرصتخم يف يرودقلا لاقو

 عيفشلاو يرتشملاو عئابلا فلتخا نإو هلوقب « هرصتخم» يف يخركلا هركذ ام ىرت الآ «يرتشملا

 عم عئابلا لوق كلذ يف لوقلاو نمشلا دقني ملو يرتشملا دي يف وأ عئابلا دي يف رادلاو نمشلا يف

 . ىهتنا . ًاعيمج لاق امم رثكأ ناک نإ هنیمی
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 لاق ام ىلع ناك نإ رمألا نأل اذهو ‹ يرتشملا نع اًطح كلذ ناكو « عئابلا هلاق اب عيفشلا اهذخا

 اذهو ‹ نمثلا ضعب عئابلا طح دقف يرتشملا لاق ام ىلع ناك نإو « هب ةعفشلا تبجو دقف عئابلا

 هباجيإب عئابلا ىلع كلمتلا نألو . ىلاعت هللا ءاش نإ نيبن ام ىلع عيفشلا قح يف رهظي طحلا

 عئابلا ىعدا ولو : لاق . هلوقب عيفشلا ذخأيف هتبلاطم تيقب ام نمثلا رادقم يف هلوق لوقلا ناكف

 نادارتيو نافلاحتي رثكألا

 ةمذ نع عئابلا نم يأ :ش ( يرتسشملا نع اطح كلذ ناكو « عئابلا هلاق اب عيفشلا اهذخأ) :م

 لاق ام ىلع ناك نإو « هب ةعفشلا تبجو دقف عئابلا لاق ام ىلع ناك نإ رمألا نأل اذهو ) :م يرتشملا

 هللا ءاش نإ نوبن ام ىلع عيفشلا قح يف رهظي طحلا اذهو « نمثلا ضعب عئابلا طح دقف يرتشملا

 . بابل اڏه يف يآ :ش (یلاعت

 :ش ( هباجيإب عئابلا ىلع ) :م عيبلا عيفشلا كلمت نألو « رخآ هجو :ش ( كلمتلا نألو ) :م
 حاب نأ جفشالف رکن يرتشلار بلاي رقأ ول هنأ ىرت الآ « تعب هلوقب عئابلا باجيإپ يآ

 ام ) :م رشكألا وأ لقألا يرتشملا ىدأ ءاوس :ش ( نمثلا رادقم يف هلوق لوقلا ناكف ) :م ةعفشلاب

 عئابلا لوقب يآ :ش ( هلوقب عيفشلا ذخأيف ) :م عئابلا ةبلاطم يأ:ش ( هتبلاطم تيقب

 يف لالا عضو هاف ىفشلا أ يرتشلا لاق اع يأ :ش ( رثكألا عئابلا ىعدا ولو : لاق ) :م

 يرتشملا لاقو « فل | نفل فشلا لاق داف ٠ ءال فالععلا يف ةر خللا 1و طرا

 عيفشلا ذخأيو ةدايزلا تبلت اهنأل « عئ ٌابلا ةنيب ةنيبلاف ةنيبلا اماقأو فالآ ةثالث د عئابلا لاقو «نافلأ

 ناك نإف هرادقم يف اوفلدخا ولو .يرتعلا هلاقا٠ ذخأي : دمحأو  يسفاشلا لاتو . عتابا هلا ام

 يرتشملاو « عئابلا يأ :ش (نادارتيو « نافلاحتي) :م ةنيب امهل سيلو « الاق ام رثكأ عئابلا هلاق ام

 . فورعملا ثيدحلاب

 فلتخا اذإ : «يفاكلا حرش» يف - هللا همحر - يباجيبسألا نيدلا ءالع مالسإلا خيش لاق

 اهذخأ ‹ ةضوبقم ريغ وأ ةضوبقم رادلاو ‹ نمثلا دقن لبق نمثلا يف عيفشلاو «يرتشملاو عئابل

 يعدي هجو ىلع مهنيب فالتخالا عقي نأ امإ : نيهجو ىلعاذهو « ءاش نإ عئابلا لاق اب عيفشلا

 . يرتشملا وأ « نينمثلا رثكأ ع ًابلا

 اهتيرتشا :لوقي يرتشملاو « مهرد فلأب اهتعب : لاق نأب نينمشلا رثكأ عئابلا ىعدا اذإ امأ

 يف امهفالتخال نافلاحتي عئابلا عم يرتشملا نإف ةئامسمخب اهتيرتشا : لوقي عيفشلاو «فلأب

 .كلذب عيفشلا اهذخأي رخآلا هلوقي اب نمثلا نأ رهظ لكن امهيأف « نمشلا

 دي نم رادلا عيفشلا ذخأو « عئابلا كلم ىلإ دوعيو « امهنيب دقعلا يضاقلا خسفي افلاحت ولو

 يغبني عئابلا فلحي لهو « عيفشلا قح نالطب بجوي ال عيبلا خسف نأل < عئابلا هلوقي امب عئابلا
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 يضاقلا خسفي افلح نإو . كلذب عيفشلا اهذخاأيف « رخآلا هلوقي ام نمثلا نأ رهظ لكن امهيأو

 قح نالطب بجوی ال عيبلا خسف نأل ‹ عئابلا لوقب عيفشلا اهذخأيو < فرعام ىلع عيبلا

 هنأل عئابلا لوق ىلإ تفتلي ملو « ءاش نإ يرتشملا لاق اب ذخأ نمشلا ضبق ناك نإو : لاق . عيفشلا

 نيب فالتخالا يقبو يينجألاك راصو ‹ تيبلا نم وه جرخو دقعلا مكح ىهتنا نمثلا ىفوتسا امل

 فلأب رادلا تعب : عئابلا لاقف رهاظ ريغ نمشلا دقن ناك ولو . هانيب دقو ‹ عيفشلاو يرتشملا

 كلذ دعب هلوقبف هب ةعفشلا تقلعت عيبلاب زارقإلاب أدب ال هنأل فلأب عيفشلا اهذخأي نمثلا تضبقو

 عيفشلا قح طاقسإ ديري نمثلا تضبق

 لوقب ذخأپ نينمثلا لقأ عئابلا يعدي هجو ىلع فالتخالا ناك نإو « ةرم فلح هنأل فلحي ال نأ

 ‹ يرتشملا نع نمثلا طح دقف كلذ نم رثكأ ناك نإو «رهاظف لاق امك ناك نإ نمشلا نأل ؛ عئابلا

 . عيفشلا نع اًطح نوكي يرتشملا نع طحلاو

 نمثلا نأ رهظ) :م نيميلا نع ضرعأو «يرتشملاو معئابلا امهو : نينثالا :ش ( لكن امهيأو) :م

 هعضوم يف :ش (فرع ام ىلع عيبلا يضاقلا خسفي افلح نإو « كلذب عيفشلا اهذخأيف رخآلا هلوقي ام

 :ش ( عيفشلا قح نالطب بجوي ال عيبلا خسف نأل ؛ عئابلا لوقب عيفشلا اهذخأيو) :م ىوعدلا باتك يف

 عئابلا نيب ىرج يذلا عيبلا خسف ةعفشلاب ذحألا ةرورض نم نإف « ةماعلا لوق ىلع اًص وصخ
 ادساف اًعيب اراد عاب اذإ ام فالخب اذهو « اًعفار ال عيفشلا قح رقم خسفلا ناكف «يرتشملاو

 هدعباذكو ‹ رهاظف ضبقلا لبق امأ « هقح قلعت مدعل عيفشلا اهذخأي ال درلاب يضاقلا ىضقف

 . داسفلل اًعفد

 نمثلا ضبق دق عئابلا ناك نإو ينعي يرودقلا لاق يأ :ش ( نمللا ضبق ناك نإو : لاق ) :م

 ىفوتسا امل هنأل ‹ عئابلا لوق ىلإ تفعلي ملو ءاش نإ يرتشملا لاق اب ) :م عيفشلا يأ :ش ( ذخأ) :م

 ‹ عيفشلاو يرتشملا نيب فالتخالا يقبو يبنجألاك راصو « تيبلا نم وه جرخو دقعلا مكح ىهتنا نمثلا

 . نمثلا رادقم يف افلتخا اذإ يرتشملا لوق لوقلا نأ وهو ىضم اميف مكحلا نايب يأ :ش ( هانيب دقو

 ريغ يأ « يرودقلا ةلأسم ىلع اًعيرفت اذه ركذ :ش ( رهاظ ريغ نمفلا دقن ناك ولو ) :م
 يأ :ش ( هنأل ؛ فلأب عيفشلا اهذخاأي نمثلا تضبقو فلأب رادلا تعب : عئأبلا لاقف ) :م عيفشلل مولعم

 هلوقبف ) :م رادقملا كلذب عيبلاب رارقإلاب يأ :ش ( هب ةعفشلا تقلعت عيبلاب رارقإلاب أدب اه ) :م عئابلا

 :ش ( عيفشلا قح طاقسإ ديري نمثلا تضبق ) :م عيبلاب رارقإلا دعب عئابلا لوقف يآ :ش ( كلذ دعب

 . نمثلا رادقم نم مئابلا لاق اب عيبملاب قلعت يذلا هقح يأ

 اب ذخأي نأ بجي ذئنيحو « ديالو هل كلم ال ذإ دقعلا نم اًيبنجأ ىقب كلذ ققحت نإ هنأل

 قح طاقسإ هل سيلو « يرتشملا لاق اب ذخأ اًنضوبقم ناك اذإ نمثلا نأ اًمنآ مدقت ال يرتشملا هيعدي
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 رارقإلا وهو لوألاب نأل ؛ هلوق ىلإ تفتلي مل فلأ وهو نمثلا تضبق : لاق ولو « هيلع دريف

 . نمثلا رادقم يف هلوق رابتعا طقسو « نيبلا نم جرخ نمثلا ضبقب

 . عئابلا ىلع يأ :ش ( هيلع دریف ) :م عيفشلا

 لاق ام اهذحخأيو فلأ ةئام :ش ( هلوق ىلإ تفتلي مل فلأ وهو نمشلا تضبق : لاق ولو ) :م

 ( نمثلا رادقم يف هلوق رابتعا طقسو نيبلا نم جرخ نمثلا ضبقب رارقإلا وهو لوألاب نأل ) :م يرتشملا

 هنأ معزو ‹ نمثلا ضبقب رقأف عئابلا دي يف ناك اذإ عيبلا نأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو :ش

 اينجأ رصي مل هنأل رهاظ اذهو « هلوق ىلإ عجريف عئابلا ىلع عقي كلمتلا نأل « هلوق لوقلاف فلآ

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو  اكلام نكي مل نإو ديلا اذ هنوکل

FF 
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 عوفشما هب ذخؤي امف لصف

 مل نمثلا عيمج طح نإو ‹ عيفشلا نع كلذ طقسي نمثلا ضعب يرتشملا نع عئابلا طح اذإو : لاق

 ام نمثلا نأل ؛ عيفشلا قح يف رهظيف «دقعلا لصأب قحتلي ضعبلا طح نأل ‹ عيفشلا نع طقسي

 ردقلا كلذب هيلع عجري ىتح « عيفشلا نع طحب نمشلاب عيفشلا اهذخأ امدعب طح اذإ اذكو . يقب

 يرتشملا داز نإو . عويبلا يف هانيب دقو ‹ لاحب دقعلا لصأب قحتلي ال هنأل ؛ لكلا طح فالخب

 ذخألا هقاقحتس ال ؛ ؛ عيفشلاب اررض ةدايزلا رابتعا يف نأل < ‹ عيفشلا قح يف ةدايزلا مزلت مل عئابلل

 ‹ لوألا نمثلا نم رثكأب دقعلا ددج اذإ ةدايزلا ريظنو . هل ةعفنم هيف نأل ؛ طحلا فالخب « اهنود امب

 اهذخأي نآ هل ناک یتح عیفشلا مزلي مل

 ( عوفشملا هب ذخؤي اميف لصف ) :م

 . عبات هنأل نمثلا وهو هب ذخؤي ام نايب يف عرش لصألا وهو عوفشملا ماكحأ نيب امل :ش

 هنع كرت ينعي يرودقلا لاق يأ :ش ( نمشلا ضعب يرتسشملا نع عئابلا طح اذإو : لاق ) :م

 :ش ( عيفشلا نع ) :م طوطحملا نمثلا ضعب يأ :ش ( كلذ طقسي ) :م هيلإ ًاناسحإ نمثلا ضعب

 يف امك دقعلا لصأب قحتلي ال ةأدتبم ةبه كلذ نأل « عيفشلا نع طحي ال دمحأو يعفاشلا لاقو

 قحتلي ةداعلا هب ترج امم طح ام ناك نإ : مساقلا نبا لاقف كلام باحصأ فلتخاو « لكلا طح

 نع طحي مل هلثم طحب ةداعلا هب يرجي ال ام اريثك ناك نإو « عيفشلا نع طحيو « دقعلا لصأب

 . ليصفت ريغ نم قالطإلا ىلع طحلا قحلي ال : بهشأ لاقو « عيفشلا

 نع نمثلا عيمج عئابلا طح نإو يأ :ش ( عيفشلا نع طقسي مل نمشلا عيمج طح نإو ) :م

 نأل ؛ عيفسشلا قح يف رهظيف دقعلا لصأب قحتلي ضعبلا طح نأل ):م عيفشلا نع طقسي ال يرتشملا

 عيفشلا يأ :ش ( عجري ىتح عيفشلا نع طحي نمثلاب عيفشلا اهذخأ امدعب طح اذإ اذكو « يقب ام نمللا

 (لاحب دقعلا لصأب قحتلي ال هنأل ؛ لكلا طح فالخب ردقلا كلذب) :م يرتشملا ىلع يأ :ش ( هيلع) :م

 نوكي نأ امإف « دقعلا لصأب تحتلا ول هنأل « هعوضوم نع دقعلا جرخي الف لاوحألا نم :ش

 ىلإ يدؤيف دسافلا عيبلا يف ةعفش الو ادساف نوكيف نمل الب اًعيب وأ اهيف ةعفش الف ةبهدقعلا

 . ابرلا لبق لقني ام اًئيش ىرتشا نم لصف يف يأ :ش ( عويبلا يف هانيب دقو) :م عيفشلا قح لاطبإ

 يف يرودققلا ظفلاذه :ش ( عيفشلا قح يف ةدايزلا مزلت مل عئابلل يرتشملا داز نإو) :م

 نود اب يأ :ش ( اهنود ام ذخألا هقاقحتسال ؛ عيفشلاب ًاررض ةدايزلا رابتعا يف نأل) :م (هرصتخم»

 (هل ةعفنم هيف نأل ؛ طحلا فالخب) :م هقح طقسي نأ هل نأل « زاج ةدايزلاب ذخأ ول اذه عمو « ةدايزلا

 اذإ ام ريظن هذه نأ دارأ :ش ( لوألا نمثلا نم رثكأب دقعلا ددج اذإ ةدايزلا ريظنو) :م عيفشلل يأ :ش

 اهذخأي نأ هل ناك ىتح) :م ةدايزلاب يأ :ش ( عيفشلا مزلي مل) :م دقعلا ديدجت دعب نمشلا يف داز
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 نم هنأل ‹ هتميقب عيفشلا اهذخأ ضرعب راد ىرتشا نمو : لاق . اذه اذك . انيب امل لوألا نمشلاب

 نال اذهو . لاشمألا تاوذ نم امهنأل هلثب اهذخأ نوزوم وأ ليكمب اهارتشا نإو . ميقلا تاوذ

 ام لث يرتشملا ىلع كلمتلا ةيالو عيفشلل تبثأ عرشلا

 اذك) :م اهنود اب ذخألا هقاقحتسال عيفشلاب ًاررض ةدايزلا يف نأ الإ :ش ( انيب امل لوألا نمشلاب

 . دقعلا ديدجت نودب يرتشملا دارأ اذإ ام مكح اذك يأ :ش (اذه

 ذخأ دقعلا دعب ةدايز نمشلا يف عئابلا داز نإو : يباجيبسألا نيدلا ءالع مالسإلا خيش لاقو

 نأ عيفشلل ناك كلذ نم رثكأ نمشب رخآ نم يرتشما اهعاب ول اذكو » لوألا نملاب رادلا عيفشلا

 ىلع ةدهعلا نوكتو «هل يقب اب يناثلا عئابلا ىلع رخآلا يرتشملا نم لوألا نمفلاب اهذخأي

 لطبي نأ عيفشلل ناك ةأرما اهيلع جوزتو انهر وأ ‹ اهملسو يرتشملا اهنهر ولو . لوألا يرتشملا
 هللاو ‹ نمشلا نم ءيش عيفشلا ىلع ءالؤه نمدحأل سيلو « ىلوألا ةعفشلاب اهذخآو هلك كلذ

 . ملعأ یلاعتو هناحبس

 نوكسو نيعلا حتفب ضرعلاو : يرودقلا لاق يآ :ش ( ضرعب اراد ىرتشا نمو : لاق) :م
 تاوذ نم هنأل هتميقب عيفشلا اهذخأ) :م ًالثم دبعلاك يميقلا عاتملا هنم دارملاو « دقنب سيل ام ءارلا

 ناكم دبعلا « طوسبملا» يف ركذو ‹ تاميقلا نم ضرعلا نأل « ضرعلا ةميقب يأ :ش ( ميقلا

 ال الاق امهنأ يضاقلا لاؤسو يرصبلا نسحلا نع يكحو . ملعلا لهأ ةماع لاق هبو « ضرعلا

 ول امك تبثي ملف ذخألا ردقيف هل لثمألا اذهو ‹ نمشلا لثب بجت اهنأل « انهاه ةعفشلا تبثت

 . نمثلا لهج
 نومضم عيبملا نأل ضرعلا ةميقب ال رادلا ةميقب اهذخأي : ةنيدملا لهأ لاق « طوسبملا » يفو

 هب تبشيف نمشلا يعون ذحأ هنإ انلق امك دسافلا عيبلا يف امك ىمسملا باجيإ رذعت دنع هسفنب

 يعفاشلا لاق هبو ءارشلا موي هتميق ربتعي ملو هذخآ رذعتي ملف ىنعملا يف هلثم ةميقلا نألو « لثلاك

 رايخ هيف ناك اذإ رايخلا ءاضقناب دقعلا رارقتسا نيح هتميق ربتعي هنأ كلام نع يكحو . دمحأو

 .ءارشلا تقو قاقحتسالا تقو : انلق . قاقحتسالا تقو هنأل : دمحأ لاق «ةيؤر

 قحتسملا ضبقلا تاوفب ءارشلا ضقني عئابلا هضبقي نآ لبق دبعلا تام ول « طوسبملا » يفو

 ةميقب اهذخأي نأ عيفشللو « ميلستلا لبق كله دقو هجو نم هيلع دوقعم دبعلا نإف « دقعلاب

 . لصألا نم دقعلا ضاقتنال ةعفشلاب اهذخأي ال - هللا همحر - رفز لاقو ءدبعلا

 يآ :ش ( لاثمألا تاوذ نم امهنأل ؛ هلشمب عيفشلا اهذخأ نوزوسم وأ ليكمب اهارتشا نإو) :م

 م امهنمدحاو لك نأل يأ « هنأل خسنلا ضعب يفو . لاشمألا تاوذ نم نوزوملاو ليكم ا نأل

 ام لش يرتسشملا ىلع كلمتلا ةيالو عيفشلل تبثأ عرشلا نآل) :م هلثمب عيفشلا ذخأ يأ :ش (اذهو)
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 عاب نإو . لاثمألا تاوذ نم براقتلا يددعلاو فالتإلا يف امك نكمملا ردقلاب ىعاريف هكلمت

 هذخأيف ميقلا تاوذ نم وهو هلدب هنأل « رخآلا ةميقب امهنم دحاو لك عيفشلا ذخأ راقعب اراقع

 ربص ءاش نإو « لاح نمشب اهذخأ ءاش نإ رايخلا عيفشللف لجؤم نمشب عاب اذإو : لاق . هتميقب

 همحر- رفز لاقو . لجؤم نمشب لاحلا يف اهذخاأي نأ هل سیلو اهذخاي مث لجألا يضقني ىتح

 ةفايزلاك نمشلا يف فصو ًالجؤم هنوك نأل ؛ ميدقلا يف يعفاشلا لوق وهو « كلذ هل : -هللا

 ‹ طرشلاب تبثي انإ لجألا نأ : انلو . فويزلا يف امك هفصوو هلصأب هذخأيف هب ةعفشلاب ذخألاو

 ةيلاملا ثيح نم لثمألاف الإو هب هكلمت ةروص لثم هل ناك نإف :ش ( نكمملا ردقلاب ىعاريف هكلمت

 اهيف نظلاو «زرحلاب فرعت ةميقلا ليق امع باوجلا ىلإ ريشي نكمملا ردقلاب هلوقو . ةميقلا وهو

 ذخأي نأ ىلع رادلا ةعفش ملس ول عيفشلا نأ ىرت الأ « ةعفشلا قاقحتسا نم عنمت يهو ةلاهج

 نمشب هذخأ نإف « تيبلا ةميق نوكل عيمجلا ةعفش ىلع وهو « ًالطاب ميلستلا ناك هنيعب اًتيب اهنم

 فالخب « اربتعم نوكي الف نكم ريغ كلذ ةاعارم نأ ههجوو « نظلاو زرحلاب فرعي ام مولعم
 ( فالتإلا يف امك ) :م ةعنام ةلاهجلا تناكف نكمم مولعم نمشب هذخأ اذإف « زرحلاب فرعي ام تيبلا

 ۾ هتميقف الإو « لاثمألا تاوذ نم ناك نإ هلثم هيلع بجي هنإف رخآ عاتم فلتأ اذإ امك يأ :ش

 . لجرفسلاو خيطبلا فالخب ضيبلاو زوجلاك :ش ( لاثمألا تاوذ نم براقتملا يددعلاو)

 ميقلا تاوذ نم وهو هلدب هنأل رخآلا ةميقب امهنم دحاو لك عيفشلا ذخأ راقعب ًاراقع عاب نإو) :م

 . فنصملا نم ليلعتلاو يرودقلا لئاسم نم اًضيأ اذه :ش ( هتميقب هذخايف

 ذإ مولعم لجأب دارآ يرودقلا لاق يأ :ش ( رايخلا عيفشللف لجؤم نمدب عاب اذإو : لاق) :م
 ءاش نإو لاح نمشب اهذخأ ءاش نإ) :م دسافلا عيبلا يف ةعفش الو ادساف عيبلا ريصي لوهجملا لجألاب

 دمحأو كلام لاقو . حيحصلا يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( اهذخأي مث لجألا يضقني ىتح ربص

 ۾ يعفاشلا باحصأ نم دماح وبأ هراتخاو رفزو لوق يف يعفاشلا لاق هبو « لجؤملا نمثلاب ذخأي

 كلذ هل - هللا همحر - رفز لاقو . لجؤم نمشب لاحلا يف اهذخأي نأ ) :م عيفشلا يأ :ش ( هل سیلو )

 .  عطقألا حرش »يف هانركذ دق امك انلوقك حيحصلا هلوقو :ش ( ميدقلا يف يعقاشلا لوق وهو

 . ليفكب هبلاط ءيلم ريغ عيفشلا ناك نإف « لجؤم نمشب اهذخأي : دقلا يف يعفاشلا لاقو

 هيف فصو ًالجؤم نمشلا نوك نأل يأ :ش ( ةفايزلاك نمشلا يف فصو ًالجؤم هنوك نأل) :م

 م نمثلاب يأ :ش ( هب ةعفشلاب ذخألاو) :م فيزو ديج نمث لاقي امك لجؤم نمث لاقي « ةفايزلاك

 لجؤم نيد لاقي نيدلل ةفص لجألا ذإ هفصوو نمفلا لصأب يأ :ش ( هفصوو هلصأب هذخايف)

 . فويزلاب اهذخأي هنإف فويز فلأب اهارتشا ول امك يأ :ش ( فويزلا يف امك ) :م لاح نيدو

 نم وه سيلو عئابلا ءاضرو يرتشملا طرشب يأ :ش ( طرشلاب تبثي امنإ لجألا نأ : انلو) :م
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 قح يف هب اضر يرتشملا قح يف هب اضرلا سيلو عاتسبملا وأ عئابلاو عيفشلا نيب اميف طرش الو
 ناك ولو ‹ يرتشملا قح هنأل ؛ نمثلا فصو لجألا سيلو ةءالملا يف سانلا توافتل عيفشلا

 هریغ هالو مث لجؤم نمشب اًئیش یرتشا اذإ امک راصو ‹ نمشلاک عئابلل اًقح نوکیف هعبتل هل اًمصو
 يرتشملا نع نمثلا طقس ئابلا نم لاح نمثب اهذخآ نإ مث ءاذه اذك « ركذلاب الإ لجألا تبث ال

 نأل ؛ ناك امك لجؤم نمشب يرتشملا ىلع عئابلا عجر يرتشملا نم اهذخأ نإو ‹ لبق نم انيب امل

 هبجوم يقبف عيفشلا ذخأب لطبي مل امهنيب ىرج يذلا طرشلا

 قح يف تبثي اميف يرتشملا يأ :ش ( عاتبملا وأ عئابلاو عيفشلا نوب اميف طرش الو) :م دقعلا ىضتقم

 نم ةعفشلا يف دب ال هريرقت رخآ ليلد اذه لجألاب يأ :ش ( هب اضرلا سيلو) :م رايخلاك عيفشلا

 قح يف ) :م اضرلا سيل هنأل لجألا ىلإ ةبسنلاب عيفشلا قح يف اضرالو ةلدابم اهنوكل اضرلا

 «ميملا حتفب :ش ( ةءالملا يف سانلا توافتل عيفشلا قح يف ) :م لجألاب يأ :ش ( هب اضر يرتشملا

 . لجرلا ولم نم ردصم وهو ىنغلا يأ

 . ينغ وهف ةقث يأ « اًيلم راص يأ « مرك لاثم ءولم لاقيو « لجرلا ءيلم « بابعلا »يفو
 نأ لئاقلو . ةطبرلا وهف مضب ةءالملا الإو نيدودمم ءالملاو الملا نيب يلمو ‹ ينغ وهف ةقث يأ يلمو

 ‹ اًعيمج يرتشملاو عئابلا نم هئافتنال ةعفشلا قح تبثي ال نأ بجو اًطرش اضرلا ناك ام لوقي

 ةرورض الو يرورض هنودب هتوبٹ نآ هباوجو . كلذك لجألا تبثي نآ زاج هنودب تبث ثیحو
 . لجألا توبث يف

 فصو نآ ههجو -هللا همحر - رفز لوق نع باوج :ش ( نمشلا فصو لجألا سيلو) :م

 قح لجألا نأل يأ :ش ( يرتسشملا قح هنأل ) :م كلذك سيلاذهو « ةلاحم ال هعبتي ءيشلا

 نمشللاًقصو لجألا ناك ولو يأ :ش ( هعبتل هل افصو ناك ولو) :م عئابلا قح نمشلاو يرتشملا

 كلذك ناك اذإ يأ :ش ( نمللاك عئابلل اقح نوكيف ) :م هل اًَقح نمثلا ناك نمل اًح نوكيل هعبتل

 قح لجألاو عئابلا قح نمفلا لب كلذك سيلو هقح نمثلا نآ امك عئابلل اًقح لجألا نوكي

 . نمشلل فصوب سيل لجألا ن ملعف يرتشملا

 لجألا تبثي ال ) :م ةيلوت هعاب يآ :ش ( هريغ هالو مث لجؤم نمشب ايش یرتشا اذإ امک راصو) :م

 . طارتشالاب الإ ريغلا قح يف لجألا تبثي ال يأ :ش ( ركذلاب الإ

 عئابلا نم لاح نمشب اهذخأ نإ مث ) :م هيف لجألا تبثي ال هيف نحن ام يآ :ش ( اذه اذك ) :م

 نم رادلا عيفشلا ذخأ نإ يآ :ش ( يرتشملا نم اهذخأ نإو « لبق نم انيب امل يرتشملا نع نمثلا طقس

 لطيي مل امهنيب ىرج يذلا طرشلا نأل ؛ ناك امك لجؤم نمشب يرتشملا ىلع عئابلا عجر ) :م يرتشملا

 امك ضعبلا بهذم وهو ديدج عيبب هكلمت عيفشلا نأ مهوي اذهو :ش ( هبجوم يقبف عيفشلا ذخأب
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 مزتلي ال نآ هل نأل كلذ هل راظتنالا راتخا نإو « ااجؤم هارتشا دقو . لاح نمشب هعاب اذإ امکر اصف

 هدارم لجألا يضقني ىتح ربص ءاش نإو : باتكلا يف هلوقو . ةيدقنلا ثيح نم ررضلا ةدايز

 ةفينح يب دنع هتعفش تلطب هنع تكس ول ىتح لاحلا يف هيلع بلطلا امأ « ذخألا نع ربصلا

 ةعفشلا قح نأ ؛ رخآلا هلوق يف -هللا همحر- فسوي يبأ لوقل اًقالخ -هللا امهمحر- دمحمو

 نمثلا يدؤي نأب لاحلا يف ذخألا نم نكمتم وهو بلطلا نع ىخارتي ذخألاو « عيبلاب تبثي اغنإ

 . عييلاب ملعلا دنع بلطلا طرتشيف لاح

 © ك ام وحتي نكل ؛ راتخلا وه امك ةقفصلا لوحت قيرطب وه لب « كلذك سيلو « ءانركذ

 . هقح يف طرشلا تبث نم عم ىقبيف طرشلا ىضتقم قم لجألاو دقعلا ىضتقمب

 عاب نم مکحك اذه مکح راصف يآ :ش ( ًالجؤم هارتشا دقو لاح نمشب هعاب اذإ امک راصف ) :م

 ال هعزان نم نيبو هنيب يذلا لجألا طرش نإف ءًالجؤم هارتشا دق هنأ لاحلاو « لاح نمشب اًميش

 راظتنالا عيفشلا راتخا نإو يأ :ش ( كلذ هل راظتنالا راتخا نإو ) :م ًالاح هنم يرتشملا دحأب لطبي

 :ش ( ةيدقنلا ثيح نم ررضلا ةدايز مزتلي ال نأ هل نأل ) :م راظتنالا يأ « كلذ هل لجألا ءاضقنا ىلإ

 دقنلا يف عيفشلا مازلإ يفو دقن نمشلا نزو ثيح نم ررضلا ةدايز مزتاي ال نأ عيفشلل نأل يأ

 . زوجي الف ررض ةدايز

 يضقني ىتح ربص ءاش نإو) :م (هرصتخم )يف يرودقلا لوق يأ :ش (باتكلا يف هلوقو ) :م

 ةفينح يبأ دنع هتعفش تلطب هنع تكس ول ىتح لاخلا يف هيلع بلطلا امأ ذخألا نع ربصلا هدارم « لجألا

 هلوقب زرتحاو :ش ( رخاآلا هلوق يف - هللا همحر - فسوي يبأ لوقل اًفالخ - هللا امهمحر - دمحمو

 . لوألا هلوق نع رخآلا هلوق يف

 دنع اهذخآي نأ هل لاقو عجر مثامهلوقك ًالوأ لوقي ناك فسوي ابأ نأ كلام يبأ نبا ىور

 بلطلا ةدئافو «لاحلا يف ذخألا نم نكمتيال هنأل « لاحلا يف بلطي مل نإو لجألا لولح

 ذخألاو عيبلاب تبشي امنإ ةعفشلا قح نأل ) :م لجألا لولح تقو ىلإ بلطلا رخؤيف هنم نكمتلا

 يأ ‹ عيبلاب تبشي ةعفشلا قح هريرقتو « قالغإ هيفو امهل ليلعت اذه :ش ( بلطلا نع ىخارتي
 طرشلاو اذكه هريرقت نوكي نأ زوجيو ‹ ةعفشلا قح توبث دنع بلطلا طرشلاو هب ملعلا دنع

 ‹عيبلاب ملعلا دنع بلطلا طرتشيف عيبلاب تبثي اغنإ ةعفشلا قحو « ةعفشلا قح تبث دنع بلطلا

 . لجألا ءاضقنا ىلإ رخأتي نأ زوجيف بلطلا نع ىحارتي هنإف ذخألا امأو

 هريرقتو « رخآلا فسوي يبأ لوق نع باوج اذه :ش ( لاحلا يف ذخألا نم نكمتم وهو ) :م

 وه لب لاحلا يف ذخألا نم نكمتم سيل هنأ ملسن الف ناك نئلو « ذخألا هب دوصقملا نأ ملسنال

 ناک اذِإ يآ :ش ( عيبلاب ملعلا دنع بلطلا طرتشيف لاح نمثلا ىدؤي نأب ) :م لاحلا يف هنم نكمتم
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 يمذ اهعيفشو اراد ریزنخ وأ رمخب يمذ یرتشا اذإو : لاق

 . انركذ امك هتعفش تلطب تكس ول ىتح « عيبلاب ملعلا دنع بلطلا طرتشي كلذك

 هلوقب ديقو « يرودقلا يآ :ش ( يمذ اهعيفشو راد ريزنخ وأ رمخب يمذ ىرتشا اذإو : لاق) :م

 . هيف ةعفش الو لطاب هيف عيبلا نإف ةتيملاب هارتشا امع ازارتحا ريزنخ وأ رمخب ىرتشا
 وآ هتدر ىلع لتق ءاوس هل ةعفش ال هنإف ادترم ناک اذإ امع هب زرتحا يمذ اهعيفشو :هلوق

 ىعفاشلل اًئالحخ «دمحأو اندنع ثروت ال ةعفشلا نأل « هثرويالو برحلا رادب قحل وأ تام

 . ريزنخلاو رمخلا ةميقب اهذخأ اًملسم اهعيفش ناك نإو « بلطلا دعب تام اذإ كلامو

 ملسم ىلع رفاكل تبثي لهو «ءاملعلل فالخ الب يمذلا ىلع يمذلل بجت ةعفشلا نأ ملعاو

 هدانسإب ينطقرادلا ىور امل «ملسم ىلع هل ةعفش ال : يبعشلاو نسحلاو دمحأ لاق . فالخ هيف

 يوونلاو كلامو يعفاشلاو اندنعو “ينارصنل ةعفش ال » لاق ةي هللا لوسر نأ سنأ نع

 اذه يف اهركذ رم يتلا ثيداحألا مومعل ةعفشلا هل زيزعلا دبع نب رمعو حيرشو يعخنلاو

 ريغ هنأ عم عامجإلاب اينارصن هكيرش ناك اذإ هل تبث اذإف همومع ىلع سيل سنآ ثيدحو «بابلا

 . روهشم

 نم هنأل ‹« يمذلاك مالسإلا راد يف هيلعو هل ةعفشلا قح يف نمأتسملا يبرحلا امأو

 ذخأؤ ريزنخ وأ رمخب نييمذ نيب عيبلا ىرج اذإ مث « تالماعملا مكح مزتلا هبو ‹«تالماعملا

 اوعفارتو عيفشلا نود نيعيابتملا نيب ىرج ضقانتلا ناك نإو « هولعف ام ضقني مل كلذب عيفشلا
 ‹ هب مكحي ال دمحأو يعفاشلا لاقو « يلبنحلا باطخلا وبأ لاق هبو ةعفشلاب مكحي اندنعف انيلإ

 امهلعجي ال ريزنخلاو رمخلا لح مهداقتعاو ةتيملاب مهعيبك راصف « ريزنخ وأ رمخب دقع عيبي هنأل
 . الام

 نأ مهتنايد نم ناك اذإ ةعفشلا عيفشللف هعيبو ةسينك يمذ نع يمذلا ىرتشا «ينغملا» يفو

 ماكحأ همازتلإل يمذلاك ةعفشلا قح يف نمأتسملا يبرحلا « ةسينك وأ ةعيب هلعجب لوزي ال كلا

 ىتم هتعفش ىلع عيفشلاف برحلا رادب قحلو اراد مالسإلا راد يف يبرحلا ىرتشا ولف « تالماعللا

 . ةعةشلا لطبي ال يرتشملا تومو [. . . ] ةقاحل نأل « هيقل

 وبآ لاق اعوفرم . . . سنآ نع ديمح نع نايفس نع حيجن نب لئان قيرط نم (۱۰۸/1) يقهيبلا هاور : نسح (۱)

 . يروثلا نع ىور اذإ ةصاحو ادج ةملظم لئان ثيداحأ : دمحأ

 متاح وبأ هقثو حيجن نب لئان هيفو « ريغصلا» يف يناربطلا هاور : لاقو )٤/ ٠١۹( «عمجملا يف يمثيهلا هركذ : تلق

 ` . هريغ هفعضو

 . متاح يبأ قيثوتب ىفكو : تلق

TY 



 معي ةعفشلا قحو « مهنيب اميف ةحصلاب يضقم عيبلا اذه نأل « ريزنخلا ةميقو رمخلا لثمب اهذخأ

 . ةميقلاب يناشلاو لثملاب لوألا يف ذخأيف ةاشلاكريزنخلاو ءانل لخلاك مهل رمخلاو يمذلاو ملسملا

 رمخلا اذكو « رهاظف ريزنخلا امأ ‹ ريزنخلاو رمخلا ةميقب اهذخأ اًملسم اهعيفش ناك نإو : لاق

 ايمذو اًملسم اهعيفش ناك نإو . يلثملا ريغب هب قحتلاف « ملسملا قح يف ملستلاو ميلستلا عانتمال

 ‹ لكلاب ضعبلل ارابتعا رمخلا لثم فصنب اهفصن يمذلاو « رمخلا ةميق فصنب اهفصن ملسملا ذخأ
 نأ ال « هقح دكأتي مالسإلابو ‹ رمخلا كيلمت نع هزجعل رمخلا ةميق فصنب اهذخأ يمذلا ملسأ ولف

 ‹ لبي

 قح نأل < ؛ يفشل ةعفش ال رادلا لها ملسأ مث ملسم اهعيفشو برحلا راد يف ملسم ىرتشا ولو

 يف كلذ تبثي ءاضقلا ىلإ رقتفي مكح لكف « برحلا راد يف يرجي ال مالسإلا ماكحأ نم ةعفشلا

 ىلإ رقخفیال مکح لکو « دحلاب مکحیال اجرخ مٹ اینز ولامک « برحا راد يف ملسملا قح
 قح يف مكحي موصلاو ةالصلا بوجوو قتعلا ذافنو ءاليتسالاو ءارشلاو عيبلا ةحصك ءاضقلا

 . ةنونيب برحلا راد يف ملسأ نم

 م ةحصلاب موكحم يأ :ش ( ةحصلاب يضقم عيبلا اذه نأل ريزنخلا ةميقو رمخلا لشمب اهذخأ) :م

 ءانل لخلاك مهل رمخلاو ) :م صوصنلا مومعل :ش ( يمذلاو ملسملا معي ةعفشلا قحو « مهنيب اميف)

 م لقأب هل هنامض حصي هنأل :ش ( لئماب ) :م رمخلا وهو :ش ( لوألا يف ذخأيف ةاشلاك ريزنخلاو

 . هل لثم ال هنأل ةميقلاب ريزنخلا وهو يناثلا ذخأي يآ :ش ( ةميقلاب يناثلاو)

 امآ ريزنخلاو رمخلا ةميقب اهذخأ) :م يرودقلا لاق يأ :ش ( اًملسم اهعيفش ناك نإو : لاق ) :م

 . رهاظ رمأ ةميقلا تاوذ نم ةميقلا بوجوو « ميقلا تاوذ نم هنأل :ش ( رهاظف ریزتخلا

 هتميق نم رشاعلا رشعي ال اذهلو « ريزدخلا نع مكح اهل ريزنخلا ةميق نآب لكشي : ليق نإف

 . رشاعلا ىلع ري نم باب يف مدقت امك

 ةميق عفد كلذ ةرورض نمو « ناكمإلا ردقب ةبجاو عيفشلا ىح ةاعارم نأب : بيجأو

 . رشاعلا ىلع رم اذإ ام فالخب «ںیزنخلا

 ال ملسملا نأل :ش ( يلغملا ريغب قحتلاف ملسملا قح يف ملستلاو ميلستلا عانتمال رمخلا اذكو ) :م

 هيلع اهكلهتسا ول امك يمذلا قحل اهتميق همزلي نأ زوجيو « هتمذ يف رمخلا ميلست نمضي نأ زوجي

 لثم فصنب اهفصن يمذلاو «رمخلا ةميق فصنب اهفصن ملسملا ذخأ اًيمذو اًملسم اهعيفش ناك نإو ) :م
 ‹ رمحلا ةميقب اهلك اهذخأي ملسملل ةعفشلا لك ناك ول ينعي :ش ( لكلاب ضعبلل رابعا رمخلا

 هزجعل رمخلا ةميق فصنب اهذخأ يمذلا ملسأ ولف ) :م كلذك يمذلل اهفصنو هل اهفصن ناك اذإ ناكف

 :ش ( لطبي نأ ال ) :م هقح دكأتل بس مالسإلا نأل :ش ( هقح دكاأتي مالسإلابو « رمخلا كيلمت نع
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 اذك ‹ بطرلا ةميقب اهذخأي هعاطقنا دعب عيفشلا رضحف بطر نم ركب اهارتشا اذإ امك راصف

 .اذه

 . هقح يأ

 بطر نم ركب ) :م رادلا يآ :ش ( اهارتشا اذإ امك ) :م ةلأسملا هذه مكح يأ :ش ( راصف) :م -
 رادلا :ش ( اهذخأي ) :م هنإف سانلا يديآ نع بطرلا عاطقنا يأ :ش ( هعاطقنا دعب عيفشلا رضحف

 . رمخلا ةميق فصنب ذخأي ثيح هيف نحن ام يأ :ش ( اذه اذك « بطرلا ةميقب) :م

 لهآ نم ملسأ نم ىلإ عوجرلا ريزنخلاو رمخلا ةميق ةفرعم قتيرط «طوسبملا » يف ركذ : تلق
 امك ‹ يرتشملا لوق لوقلاف كلذ يف فالتخالا عقو ولف « نيملسملا ةقسف نم بات نم ىلإ وأ ةمذلا

 ضوبقم ريغ رمخلاو نيعيابتملا ملسأ ولو : ًضيأ هيفو نمثلا رادقم يف يرتشملاو عيفشلا فلتخا ول

 يف لطبت ال نكلو « قحتسملا ضبقلا تاوفل امهنيب عيبلا ضقني ةضوبقم ريغو ةضوبقم رادلاو

 ةفينح يبآ دنع اهيف ةعفش ال ليق مث اراد دترملا عاب اًضيأ لاقو . حابب سيل هنأل « ًاضيأ امهدنعو

 . هتثرول الو هل ةعفش ال ليقف اهعيفش دترملاو اراد ملسملا ىرتشا اًضيآ لاقو . امهل اًقالخ
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 لصف

 اهذخأ ءاش نإ رايخلاب وهف ةعفشلاب عيفشلل ىضق مث سرغ وأ اهيف يرتشملا ىنب اذإو : لاق
 ال هنآ -هللا همحر-فسوي يبأ نعو . هعلق يرتشملا فلك ءاش نإو سرغلاو ءانبلا ةميقو نمشلاب

 لاق هبو ‹ كرتي نأ نيبو سرفغلاو ءانبلا ةميقو نمشلاب اهذخأي نأ نيب ريخيو علقلا فلكي

 -هللا همحر -يعفاشلا

 كلذلف « ريغتملا ريغ لئاسم عرف يهو « عوفشملا ريغب لئاسم ىلع لمتشم لصفلا اذه :ش

 ضرألا يف ىنب اذإ يأ : يرودقلا لاق يأ :ش ( سرغ وأ يرتشملا ىتباذإو :لاق) :م

 ۾ رايخلاب عيفشلا يأ :ش ( رايخلاب وهف ةعفشلاب عيفشلل ىضق مث ) :م ًارجش اهيف سرغ وأ ةعوفشملا
 . نيعولقم يأ :ش ( سرغلاو ءانبلا ةميقو نمثلاب اهذخأ ءاش نإ )

 ام نمضيالو سرغلاو ءانبلا نم دحاو لك علق يأ :ش ( هعلق يرتشملا فلك ءاش نإو) :م

 راوسو يتبلاو يعازوألاو يبعشلاو ىليل يبأ نباو دمحأو كلامو يعفاشلا دنعو « علقلاب ضقن

 .'«السإلا يف رارض الو ررض ال » : الب هلوق مومعل علقلاب ضقن ام هل نمضي ثيللاو قاحسإو

 ءانبلا ةميقو نمشلاب اهذخأي نأ نيب ريخيو علقلا فلكي ال هنأ -هللا همحر -فسوي يبأ نعو) :م

 همحر - يعفاشلا لاق هبو « كرتي نأ نيبو ) :م نيعولقم ريغ ضرألا ىلع نيمئاق يآ :ش ( سرغلاو
 لجرلا ىرتشا اذإو « هرصتخم» يف يخركلا لاقو يعفاشلا لاق فسوي يبأ لوقب يأ :ش (-هللا

 علقا هل لاقي يرتشملا نإف اهب هل مكحف ةعفشلاب اهبلطف اهعيفش ءاج مث اهانبف ةحاس يهو اراد

 نع دمحم ةياور يهو ‹ دمحمو رفزو ةفينح يبأ لوق اذهو « عيفشلا ىلإ ةحاسلا ملسو كءانب

 يبأ نع كلام يبأ نب نسحلاو دعجلا نب يلعو ديلولا نب رشبو ةعامس نبا ةياور يهو فسوي يبأ
 . فسوي

 ذخ عيفشلل لاقيو ءانبلا علقب ربجي ال يرتشملا نأ فسوي يبآ نع دايز نب نسحلا ىورو

 . ىهتنا دايز نب نسحلا لوق وهو « كرتا وأ ءانبلا ةميقو نمثلاب رادلا

 مامإلا لاقو . ءانبلا يف فالخلاك سرغلا يف فالحخلا «(هحرش)» يف يرودقلا لاقو

 يف سرغو ءانب اهيف يهو اهضبقو اراد ىرتشا نمو « يواحطلا رصتخم حرش »يف يباجيبسألا
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 هنأل ؛ ءانبلا يف قحم هنأ: -هللا همحر- فسوي يبأل . ءانبلا ةميق يطعيو علقي نآ هل هدنع نآ الإ

 يرتشملاو هل بوهوملاك راصو « ناودعلا ماكحأ نم علقلاب فيلكتلاو ‹ هكلم رادلا نأ ىلع هانب

 ‹ علقلا فلكي ال هنإف يرتشملا عرز اذإ امكو . ادساف ءارش

 ءانبلا ضقنب يرتشملا رمأيو ةعفشلاب هل يضقي يضاقلا نإف اهعيفش رضح مث اراجشأ ضرألا

 اهذخأي نأ عيفشلا دارأو ضرألاب ناصقن اهعلق يف ناك اذإ الإ « اهيف ثدحأ يتلا راجشألا علقو

 يعفاشلا ذخأ هبو « كرت ءاش نإو ةعولقم ريغ ضرألا ىلع ةمئاق اهتميقب سارغألاو ءانبلا عم

 . هللا همحر

 هعلق ىلع ربجيال يرتشملا نإف عيفشلا رضح مث ضرألا يف عرز يرتشملا نآ ولو
 وأ دجسم يرتشملا اهلعج ولو « عيفشلل ىضقي مث كاردإلا تقو ىلإ رظني هنكلو «عامجإلاب
 يرتشملا عنص ام لك لاطبإو اهذخأ هل ناك عيفشلا ءاج مث اًطابر وأ « ىتوملا اهيف نفدي ةربقم

 . اهيف

 نأ لصاحلاو :ش (ءانبلا ةميق يطعيو علقي نأ هل) :م يعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنع نآ الإ ) :م

 تارايخ هل يعفاشلا دنعو . كرت ءاش نإو ‹« سرغلاو ءانبلا ةميقب ذخأ ءاش نإ فسوي يبأ دنع

 توافتلاو ‹ ناصقنلا شرأ نمضيو ءانبلا علقب رمؤي رخآلاو « فسوي وبأ لاق ام نانثا ء ةثالث

 . نمضي ال امهدنعو « علقلا ناصقن نمضي هدنع نأ علقلاب رمألا يف امهلوقو يعفاشلا لوق نيب

 ىلع هانب هنأل ءانبلا يف ) :م قحم يرتشملا نأ يأ :ش ( قحم هنأ -هللا همحر -فسوي يبأل) :م

 يأ :ش ( ناودعلا ماكحأ نم علقلاب فيلكتلاو) :م هيف ةعفش ال اميف ىنب ول امك :ش (هكلم رادلا نآ

 يأ :ش ( هل بوهوملاك راصو) :م هكلم يف لعف هنأل « ءانبلاو سرغلا يف دعتم ريغ هنأل « ملظلا

 ‹ علقلا هفلكي نآ بهاولل سيل هنإف ةبوهوملا ضرألا يف ىنب اذإ هل بوهوملاك انه يرتشملا راص
 . ضرألا يف عجريو

 عني ال هنإف اريغص اتاكد ىنب نأب ةدايز دعي ال ام هل بوهوملا ىنب اذإ يآ : ةعيرشلا جات لاقو

 ءارش يرتشملاو ) :م يرتشملا اذكف « هيف قحم هنأل سرغو ينب ام علقب رمؤي الو لكلا عوجر نع
 نم ذخأيو عئابلا قح عطقنا هيف سرغ وأ ىنب اذإ ادساف ءارش يرتشملاك راصو يآ :ش ( ادساف

 درتسي امهلوق ىلع و « ءانبلاو راجشألا علقي نأ هل سيلو « ضبقلا تقو ضرألا ةميق يرتشملا

 سايق كلذ علقي نأ عيفشلل سيل عوفشملا يف ىنب اذإ يرتشملا اذكف « راجشألاو ءانبلا علقيو عيبملا

 . ءانبلا يف قحم هنأل ةفينح يبأ لوق ىلع

 ةعارزلا علق فلكيال عيفشلا ينعي :ش ( علقلا-فلكي ال هنإف يرتشملا عرز اذإ امكو ) :م
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 هجوو . هيلإ راصيف « ىندألا لمحتب نيررضلا ىلعأ عفد ةميقلاب ذخألا باجيإ يف نأل اذهو
 قحا هل نم ةهج نم طيلست ريغ نم ريغلل دكأتم قح هب قلعت لحم يف ىنب هنأ ةياورلا رهاظ

 ٠ هيلع مدقتي هنأل يرتشملا قح نم ىوقأ هقح نأل اذهو ‹ نوهرملا يف ىنب اذإ نهارلاك ضقنيف

 - ةفينح يبأ دنع دسافلا ءارشلاو ةبهلا فالخب . هتافرصت نم هريغو هتبهو هعيب ضقني اذهلو
 ؛-هللا همحر

 يف نأل) :م سرغلاو ءانبلا ةميق بوجوو علقلا باجيإ مدع نم انلق ام يأ :ش (اذهو) :م قافتالاب

 امهنيب عمتجا ينعي :ش ( هيلإ راصيف « ىندألا لمحتب نيررضلا ىلعأ عفد ةميقلاب ذخألا باجيإ
 ررض يناثلاو . ءانبلا ةميق عم ذخألا يف هيلع نمثلا ةدايز ررض وهو عيفشلا ىلع امهدحأ ناررض

 مث - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح وبأ هلاق امك ءيش ريغ نم هئانب علق ررض وهو يرتشملا ىلع
 ةلباقب هكلم يف لخدي هنأل «يرتشملا مزلي يذلا ررضلا نم نوهأ عيفشلا مزلي يذلا ررضلا

 الب ‹ يرتشملا كلم لطبف ءيش ريغ نم علقلاب لوقلا وهو سرغلاو ءانبلا وهو « ضوع ةدايزلا
 . هيلإ راصيف هلوق ىنعم وهو ىلوأ هب لوقلا ناكف « نوهأ عيفشلا ررض ناكف ضوع

 يآ :ش ( هب قلعت لحم يف) :م ىنب يرتشملا نأ يأ :ش ( ىنب هنأ ةياورلا رهاظ هجوو) :م

 طيلست ريغ نم) :م هاضر نودب هلاطبإ نم دحأ نكمتي ال قح يأ :ش ( ريغلل دكأتم قح) :م لحملاب

 مل ثيح أدساف ءارش يرتشملا ءانب نعو هل بوهوملا ءانب نع هب زرتحا :ش ( قحلا هل نم ةهج نم
 م ءانبلا ىلع هطلس ام عيفشلا انهاهو « قتحلا هل نم ةهج نم طيلستب امه ءانب نأل ٠ ضقني

 طياست ريغ نم نهترملا قح هب قلعت لحم يف ىنب ثيح :ش ( نوهرملا يف ىنب اذإ نهارلاك ضقنيف)
 . ضقنيف كلذك ناك اذإ يآ « ةهج نم

 نم ىوقأ) :م عيفشلا قح يأ :ش ( هقح نأل) :م عيفشلا قحب ءانبلا ضقن يأ :ش (اذهو) :م

 يأ :ش (اذهلو) :م يرتشملا ىلع مدقتي عيفشلا نأل يأ :ش ( هيلع مدقتي هنأل « يرتشملا قح

 نم هريغو هتبهو) :م يرتشملا عيب يأ :ش ( هعیب ضقنی) :م هنم یوقأ هقح نوکو هيلع همدقتلو

 ضقتنت اذكف « اهوحن وأ ةربقم وأ ادجسم هلعجو هتراجإك هتافرصت نم ركذ ام يأ :ش ( هتافرصت

 . اًسرغو ءانب هتافرصت

 يف ىنب اذإ هل بوهوملا ىلع فسوي يبأ لوق سايق نع باوج :ش ( ةبهلا فالخب) :م

 نم ةهج نم طيلست ريغ نم هلوقب لصتم وهو « ءانبلا علق قح بهاولل نوكي ال ثيح بوهوملا
 قح عطقنيف طيلستب لصح هنأل ءهل بوهوملا ءانب ضقني ال انإ بهاولا نأ ينعي « قحلا هل
 . قرفلا رهظف هضقنيف ءانبلا ىلع يرتشملا طلسي مل عيفشلاو ءانبلاب عوجرلا

 ينعي ‹ ةبهلا فالخب هلوق ىلع فطع :ش (-هللا همحر - ةفينح يبأ دنع دسافلا ءارشلاو) :م
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 دعب ىقبي ال اذهلو ‹ فيعض امهيف دادرتسالا قح نألو « قحلا هل نم ةهج نم طيلستب لصح هنأل

 ال اغنإو ء اًسايق علقي عرزلاو قاقحتسالا يف امك ةميقلا باجيإل ىنعم الف ىقبي قحلا اذهو « ءانبلا
 رجألاب ىقببو ةمولعم ةياهن هل نأل اًناسحتسا علقي

 يبأ دنع هلوقب ديق اغإو . هيف طيلستلا دوجول هءائب عئابلا ضقني ال اغنإ ادساف ءارش يرتشملا نأ

 امأو هلوق وه اغإ يرتشملا يف يرتشملا ىنب اذإ دسافلا ءارشلا يف عئابلا دادرتسا مدع نأل ةفينح

 يف ءانبلا نأل يآ :ش ( هنأل) :م ةياورلا رهاظ يف عيفشلاك ءانبلا دعب دادرتسالا هلف امهدنع

 ءءارشلا يف عئابلا وهو :ش ( قحلا هل نم ةهج نم طيلستب لصح) :م ادساف ءارش يرتشملاو بوهوملا

 ‹ لصح هنأل هلوق ىلع فطع :ش ( فيعض ام هيف دادرتسالا قح نألو) :م بوهوملا يف بهاولاو

 . دسافلا عيبلاو ةبهلا يف يأ

 :ش ( قحلا اذهو « ءانبلا دعب ىقبي ال) :م امهيف اًميعض دادرتسالا قح نوكلو :ش ( اذهلو) :م

 تبث اذإ ينعي :ش ( قاقحتسالا يف امك ةميقلا باجيإل ىنعم الف ىقبي) :م عيفشلا قح يف يأ

 ىنب اذإ يرتشملاو « قحتسملا ةلزنب هنأل « عيفشلا ىلع ةميقلا باجيإل ىنعم الف علقلاب فيلكتلا
 ‹قحتسملا نود عئابلا ىلع سرغلاو ءانبلا ةميقو نمشلاب يرتشملا عجري قحتسا مث سرغ وأ
 . انهاه كلذكف

 ىلع بجي ال امك هقح دكأتل عيفشلا ىلع ةميقلا باجيإل ىنعم الف هلوق : يكاكلا لاقو

 هلوق دنع يزارتألا لاقو مئابلا ىلع ءانبلا ةميقب يرتشملا عجري نأب يرتشملا ءانب ةميق قحتسملا

 ىلع ىقبي ال اغإ دسافلا ءارشلا ىف ءانبلا دعب دادرتسالا نأل رظن هيف ءانبلا دعب ىقبي ال اذهلو

 ‹ هبهذم ةحص ىلع ةفينح يبأ بهذ جتحي فيكف فسوي يبأ بهذم ىلع ال ةفينح يبأ بهذم
 ءارشلا يف قاب ءانبلا دعب دادرتسالا قح يدنعو يبهذم ال كبهذم اذه لوقي نأ فسوي يبألو

 ربتعي مل رهاظ ليلدب اًتباث ناك ال هنأل وأ « ةياورلا رهاظ ريغ ىلع نوكي هنأب بيجأو . دسافلا

 . امهفالخب

 ىطعأ ءاش نإ عيفشلا اهذخأ مث ءايشأب اهب ىرجأ نأب ةعوفشملا يرتشملا غبص ول : ليق نإف

 . غبصلاو ءانبلا نيب قرفلا يف نويعلا يف ةلأسملاو . كرت ءاش نإو « اهيف داز ام

 ضقن اذإ ءانبلا لاقف ‹ دمحم قرفف قافتالا ىلع ناك ولو « فالتحخالا ىلع اًضيأ وهو : انلق

 يف راشآ هيلإ ‹ غبصلا ضقن اذإ كلذك الو « ضقنلا هل ملسي هنأل ‹ ررض يرتشملا قحليال

 سايقلا يأ « يرتشملا عرز اذإ امكو هلوق نع باوج :ش ( اًسايق علقي عرزلاو) :م . « ةريخذلا»

 ةياهن هل نأل « اناسحتسا علقي ال انإو) :م ريغلا كلم لغشي هنأل « علقي اًضيأ عرزلا نأ يضتقي

 . يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو « ةراجإلا يف امك فاقلا ديدشتب :ش (رجألاب ىقبيو ةمولعم
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 اهذخأ ولو بصغلا يف هانيب امك اعولقم هتميق ربتعي ةميقلاب هذخأ نإو . ررض ريثك هيف سيلو

 ‹ نمثلاب عجر تقحتسا مث سرغ وأ اهيف ىنبف عيفشلا

 کہ
 كلاملا ىلع رجألا باجيإو ‹ ضرألا كلام يرتشملا نأل « رجأ الب ىقبي هنأ فسوي يبأ نعو

 ريخأت يف يآ :ش ( هيف سيلو) :م ةراجإلا يف امك نيقحلل ةياعر لثملا رجأ باجيإ يف : انلق

 ريخأتلا يفو ‹ يرتشملاب رارضإ علقلا يف نأل كلذو « عيفشلا ىلع :ش (ررض ريثك) :م عرزلا

 . قحأ هلمحب ناكف « لاطبإلا ررض نود رخأتملا ررضو عيفشلا قح ريحأتب كاردإلا ىلإ

 . نيررضلا ىلع عقو ةميقلاب ذخألا باجيإ يف نأل هلوق نع بجي ملف : ليق نإف
 حيجرتلا نأل « كلذ نمضت يرتشملا قح نم ىوقأ عيفشلا قح نأل اذهو هلوق نأب : بيجأ

 . مدقم عيفشلا قح نأل « ةاواسملا دعب نوكي اغنإ نوهألاب نيررضلا ىلعأ عفدي

 عيفشلا هريدقتو « رييختلا هيلع لد رادقم ىلع فوطعماذه :ش ( ةميقلاب هذخأ نإو) م

 ربتعي) :م ةميقلاب هذخأ نإو كاذف هلك نإف « ةميقلاب هذخأ ءاش نإو < علقلا فلك ءاش نإ رايخلاب

 يف هانيب امك) :م هانركذ امك ضرألا ىلع اًمئاق هتميق ربتعي فسوي ىب دنعو :ش ( اعولقم هتميق

 نإف ‹ سرغلاو ءانبلا علقب رمؤي ةبوصغملا يف سرغ وأ ىنب اذإ بصاغلا نإ ينعي :ش ( بصغلا

 . بصاغلل نيعولقم اهتميق نمضي نأ كلاملل ضرغلاو ءانبلا علقب ضقنت ضرألا تناك

 ‹يرودقلا ظفلاذه :ش ( نمثلاب عجر تقحتسا مث سرغ وأ اهيف ىنبف عيفشلا اهذخأ ولو) م

 اهذخأف قحتسم اهل رهظ مث ًارجش سرغ وأ ءانب اهيف ىنبف ةعوفشملا رادلا عيفشلا ذخأ ولو يأ

 مث اهانبف ةعفشلاب عيفشلا اهذخأف اراد لجرلا ىرتشا اذإو «هرصتخم» يف يخركلا لاقو

 لخدأ وه « رورغمب سيل هنأل هدي نم اهذخأ ناك نإ ئابلا ىلع الو هدي نم رادلا ذخآ نك ءانبلا

 يهو ةروهشملا ةياورلا هذهو « كلذ ميلست ىلع هدي يف تناك نم ربجأو ةعفشلاب ذخألا يف هسفن

 . اًفالخ انباحصأ نم دحأ نع كحي ملو « لصألا يف دمحم ةياور

 ةعفشلاب لجر اهذخأف راد ىرتشا لجر نع لئس فسوي يبأ نع ديلولا نب رشب یورو

 . نمثلا ضبق يذلا ىلع : لاق ؟ ءانبلا ةميقب عجري نم ىلع اهيف ىنب دقو هدي يف رادلا تقحتساف



 الو « هنم اهذخأ نإ عئابلا ىلع ال سرغلاو ءانبلا ةميقب عجري الو قح ريغب هذخأ هنأ نيبت هنأل

 الزنف هيلع كلمتم هنأل عجري هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو . هنم اهذخأآ نإ يرتشملا ىلع

 طلسمو عئابلا ةهج نم رورغم يرتشملا نإ روهشملا وه ام ىلع قرفلاو ‹ يرتشملاو عئابلا ةلزنم

 اذإو : لاق . هيلع روبجم هنأل يرتشملا نم عيفشلا قح يف طيلسن الو رورغ الو ‹ هتهج نم هيلع

 ءاش نإ رايخلاب عيفشلاف دحأ لعف ريغب ناتسبلا رجش فج وأ اهؤانب قرتحا وأ رادلا تمدهنإ

 ‹ نمثلا عيمجب اهذخأ

 نإ عئابلا ىلع ال سرغلاو ءانبلا ةميقب عجري الو « قح ريغب هذخأ) :م عيفشلا يأ :ش ( هنأ نيبت هنأل)

 يرتشملا ىلع عجري الو يأ :ش ( يرتشملا ىلع الو ) :م هنم رادلا ذحخأ نإ يآ :ش ( هنم اهذخا

 . :ش ( هنم اهذخأ نإ ) :م ضي

 كلمتم هنأل) :م اًضيأ سرغلاو ءانبلا ةميقب :ش ( عجري هنأ :-هللا همحر -فسوي يبأ نعو) :م

 قاقحتسالا ةروص يف يرتشملا مث :ش ( يرتشملاو عئابلا ةلزنم الزنف ) :م يرتشملا ىلع يأ :ش ( هيلع

 نم :ش (روهشملا وه ام ىلع قرفلاو ) :م عيفشلا كلذكف <« ءانبلا ةميقو نمثلاب عئابلا ىلع عجري

 ىلع يرتشملا ىلع عئابلا طلس يآ :ش ( هيلع طلسو عئابلا ةهج نم رورغم يرتشملا نأ) :م ةياورلا
 . سرغلا وأ ءانبلا

 عئابلا مزتلا ينعي :ش ( هيلع روبجم هنأل يرتشملا نم عيفشلا قح يف طيلست الو رورغ الو) :م

 هنأل عيفشلا قح يف رورغ الو ةهج نم ارورغم يرتشملا راصف « قاقحتسالا نع عيبملا ةمالس
 اهورجأ رافكلا اهارتشا ةيراجك . عجري الف هنم رايتخا ريغب اربج ذيلا بحاص ىلع كلمت

 ءاجف اهدلوتسيف ةميقلاب يدقلا كلاما اهذخأف زاغ مهس يف تعقوف نوملسملا اهذخأ مث مهاردب

 كلالا نمضيو « زارحإلاب كلمت ال اهنأل هيلع تدر رسألا لبق اهربد هتمأ اهنأ ةنيب ماقآو قحتسم

 دلولا ةميقب عجري الو اهيلإ عفد يتلا اهتميقب يزاغلا ىلع عجريو «دلولا ةميقو رقعلا نمث ميدقلا
 . راغ ريصي الف عفدلا ىلع روبجم هنم ذوخًلا نأل « رقعلاو

 « ءانبلا ةميقب هيلع عجري ال هقح تقحتسا مث امهدحأ ىنہف نينثا نيب رادلا تمسق ول اذكو

 هبيصن راد يف امهدحأ نيبو اهمستقا ول هنإف نيرادلا فالخب . ةمسقلا ىلع ريخم امهنم الك نأل

 «حاضيإلا» يف اذكو « عيبلا ةلزنمب هنأل « ءانبلا ةميق فصنب هكيرش ىلع عجري هنإف تقحتسا مث

 .( طوسبملا»و

 عيفشلاف دحأ لعف ريغ نم ناتسبلا رجش فج وأ اهؤانب قرتحا وأ رادلا تمدهنا اذإو : لاق) :م

 اهمدهاذإ هنأل دحأ لعف ريغ نم هلوقب ديق يرودقلا لاق :ش ( نمللا عيمجب اهذخأ ءاش نإ رايخلاب

 . اهذخأي ضرألا باصأ امف ‹ ضرألا ةميق ىلعو « ًاًينبم ءانبلا ةميق ىلع نمثلا مسقي هنإف يرتشملا
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 فصن قرغ اذإ ام فالخب ‹ ةروصلا هذه ىف نمثلا لكب ةحبارم اهعيب زاج اذهلو « ادوصقم

 لاقو .؟ هرصتخم)» يف يخركلا ركذ اذكه هعابف رادلا نم اًباب عزن ول كلذكو « كلذب عيفشلا

 نإف كلهي ملف هسفنب مدهنا وأ يبنجأ همده وأ يرتشملا همده اذإ امأو : «هحرش )يف يرودقلا

 يعفاشللو نمثلا لكب عيفشلا اهذخأ لعف ريغب قرتحا نإف «اهتصحب ضرألا ذخأي عيفشلا

 ءانبلا نال ) :م عيمجلا يف ةصحل اب اهذخأي هنأ رخآلاو « عيبلاب نمثلا عيمجب اهذخأي امهدحأ نالوق

 :ش ( ادوصقم رصبي مل ام نمثلا نم ءيش امهلباقب الف « ركذ ريغ نم عيبلا يف الخد ىتح عبات سرغلاو
 لاق هبوامهنم دحاو لك يأ « هلباقي الف خسنلا ضعب يفو . سرخلاو ءانبلا لباقي ال يأ

 . حصألا وهو ينزملا ةياور وهو « ةياور يف دمحأو لوق يف يعفاشلا

 ةياور يف دمحأ لاق هبو « ةصحلاب هذخأي هنع عيبرلاو ينارفعزلاو يطيوبلا ةياور يفو

 ءيش اهلباقي لوق يف هدنعو « اندنع فاصوألا نود لصألا ةلباقب نمثلا نأ هلصأو « يروثلاو

 ءانبلا مايق نأل اذهو « ركذ ريغ نم دقعلا يف لحخدياذهلو « فصو ءانبلا اندنعو « نمشلا نم

 تاوفو ‹ فصو اهنأو « ةيراجلا يف نيعلا ةلزنب تناكف « فوصوملاب فصولا مايقك ضرألاب

 . فصولا نود لصألا ةلباقب نمثلا نأل « ةيوامس ةفآب ناك اذإ نمثلا نم اًميش طقسي ال فصولا

 . عيمجلا ىلع هعيبي ةحبارم هعيبي نأ دارأ ول هنأ نمشلا نم ءيش طقسي مل هنأ ىلع ليلدلاو

 هيلعدقحعلا داريإزوجيال هنأل« هوحنو دبعلا نم اًمصو لعج امنإ فرظلا : تلق نإف
 بجيو « ةصرعلاك ًالصأ ربتعي نأ بجيف زئاج ادوصقم ءانبلا ىلع دقعلا داريإ انه امأ ءادوصقم

 . نمثلا نم ءيش ةلباقمب

 داريإ امآ « ًالصأ ريصي كلذ دنعو « علقلا طرشب ءانبلا ىلع دقعلا داريإ زوجي اغنإ : تلق

 . دبعلا نم نيعلا ةلزنجب هنأل ‹ زوجي الف عبت وهو هيلع دقعلا

 مل ام نمثلا نم ءيش امهتلباقم مدعو « نيعبات سرخغلاو ءانبلا نوكلو يأ :ش ( اذهلو) :م

 ةمدهنملا رادلا عيبي يأ :ش ( ةروصلا هذه يف نمللا لكب ةحبارم اهعيب زاج) :م نیدوصقم اریصي

 عيمجب اهعيبيف نمثلا نم مدهنا ام لباقي مل هنأل ‹ ةروكذملا ةروصلا يف نمشلا عيمجب ةحبارم

 دییقتلاو « فالح الب :ش ( هتصحب يقابلا ذخأي ثيح ضرألا فصن قرغ اذإ ام فالخب) :م نمثلا

 نآ الإ ء ( طوسبملا» يف هركذ « كلذك هريغو ثلثلا يف مكحلا نأل « هريغ جارخإل ال فصنلاب

 . ( طوسبملا» عضو عبتا فنصللا

 ةضقانم ةلأسملا هذه يف ةفينح يبأ ىلع يعفاشلا ىعدا دقو : «هحرش » يف يرودقلا لاقو
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 نإو : لاق . هلا رادلا كلمت نع عنتمي نأ هل نأل كرت ءاش نإو : لاق. لصألا ضعب تئافلا نأل

 راص هنأل « عدف تئش نإو « اهتصحب ةصرعلا لخف تئش نإ : عيفشلل ليق ءانبلا يرتشملا ضقن

 سيلو . ةيوامس ةفآب كالهلا نأل ؛ لوألا فالخب نمشلا نم ءيش هلباقيف فالتإلاب ادوصقم

 .اًعبت قبي ملف الوصفم راص هنأل « ضقنلا ذخأي نأ عيفشلل

 هتصح طقسي مل قرتحا نإو « هتصح تطقس ءانبلا يرتشملا مده اذإ سانلا ضعب لاقو : لاقف

 : يرودقلا لاق مث « هتصحب يقابلا يرتشملا نم ذخآ ضرألا ضعب ءاملا بلغ اذإ لاقف ضقان مث

 لكب اهتصح تطقس عيفشلل ملسي مل اذإف ‹ ضعبل عبتي اهضعب سيل ضرألا نأل « طلغ اذهو

 تئافلا نأل) :م طقسي هل ملسي مل نإو هتصح يرتشملا ملس اذإف . ضرألل عبت ءانبلاو « لاح

 . نمثلا نم ءيش هلباقيف :ش ( لصألا ضعب

 ۾ ثرولاک ضوع رغب ناک اذإو ردقي ال نکلو « ضوحب ينعي :ش ( هلام رادلا كلمت نع عنتمي نأ

 ةصرعلا ذخف تگ تئش نإ : عيفشلل ليق) :م يرودقلا لاق يأ :ش ( ءانبلا يرتشملا ضقن نإو : لاق)

 يآ :ش ( لوألا فالخب نما نم ءيش هلباقبف فالتإلاب اهوصقم راص هنأ ؛ عاف تئش نإو ءاهتصحب

 : ليقو ‹ ضوقنملا ىنعمب - اهرسكو نونلا مضب - :ش ( ضقنلا ذخأي نأ عيفشلل سيلو) :م

 ةصرعلا عم ضاقنألا ذخأي : هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاق « عطقألا حرش » يفو . ريغ ال اهرسكب

 ال كلذ لثمو «لقنيو لوحي ام راص يأ :ش ( اعبت قبي ملف الوصفم راص هنأل) :م حصي ال اذهو

 . ببس ريغب هذخأ

 . عيبلا دقع هلوانتي ام لك ذخأ هل ناكو « دقعلا نيح امهيف هل تبثي قاقحتسالا : ليق نإف

 بجو أ يذلا ىنعملا لاز تمدهنااذإف « اهلاصتا لاح ةعفشلا اهب قلعت ةينألا : هل ليف

 . اهقاقحتسا

 تيقبو قرتحا وأ اهؤانب قرغف اراد ىرتشا اذإو : « يفاكلا حرش » يف مالسإلا خيش لاقو

 ءاهؤام بضنف ارب وأ ةانق تناك ول كلذكو « نمثلا لثمب الإ اهذخأي نأ عيفشلل نكي مل ضرألا

 ضرألا ذخأو ءارشلا عقو موي ءاثبلا ةميقو ضرألا ةميق ىلع نمشلا مسق يرتشملا اهمده ولو

 ذخأف يبنجأ هكلهتسا ول كلذكو « ءانبلا كلهتسا دق عئابلا ناك نإ كلذكو « نمثلا نم اهتصحب
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 عيبلا يف رمشلا ركذ اذإ هانعمو ‹ اهرمشب عيفشلا اهذخأ رمث اهلخن ىلعو اًضرأ عاتبا نمو : لاق

 هذخأي ال سايقلا يفو . ناسحتسا هركذ يذلا اذهو ‹ ركذ ريغ نم لخدي ال هنأل

 . ةميقلا هنم يرتشملا

 نأ كلف ةئامسمخ ضرألا ةميقو ةئامسمخ هتميق يرتشملا لاقف ءانبلا ةميق يف افلتخا ولو

 نمثلا الث هكالهب طقس دقو مهرد فل هتميق ناك لب عيفشلا لاقو . نمشلا فصنب اهذخأت

 ولو . هلوق لوقلاف ركني وهو لوقي اجب هيلع رادلا كلمت يعدم عيفشلا نأل ‹ يرتشملا لوق لوقلاف

 هللا همحر - فسوي يبأ ةتكن سايق ىلع ةفينح يبأ لوق يف عيفشلا ةنيب ةنيبلاف ةنيبلا ماقآ

 . همزلت ةنيب يأ .-ىلاعت

 نيرمألا ريوصت نكي ال هنأل « يرتشملا ةنيب ةنيبلا نوكت نأ بجي دمحم سايق ىلعو

 هنأل « يرتشملا ةنيب ةنيبلا فسوي ىبأ لوق ىلعو « نمثلا لصأ ىف افلتخا اذإ ام فالخب « اًعيمج

 . ةدايزلل

 هنأل ‹ اهيلع نمثلا ةميقو مويلا ةميق ىلإ رظن ءارشلا عقو موي ضرألا ةميق يف افلتخا نإو

 ‹ ءارشلا موي اذكه هنأ رهاظلاو « هنم بيرق ءارشلا تقوو « ةمولعم ةعزانملا موي هتميق تناك ىتم

 . هلوق لوقلا نوكيف هل ادهاش رهاظلا ناکف

 :ش ( رمٹ اهلخن ىلعو) :م اًضرأ ىرتشا نمو : يرودقلا لاق يأ :ش ( اًضرأ عاتبا نمو) :م

 يرودقلا لوق ىنعم يأ :ش ( هانعمو ءاهرمثب عيفشلا اهذخأ) :م رمثاهلخن ىلع نأ لاحلاو يآ

 هيف لوقلا ةلمج :ش ( ركذ ريغ نم لخدي ال هنأل عيبلا يف رمشلا ركذ اذإ) :م اهرمشب عيفشلا اهذخآ

 تثدح وآ دقعلا دنع ةدوجوم ةرمثلا تناك اذإ امأ . « يفاكلا حرش » يف تركذ هجوأ ةثالث ىلع

 دقعلا يف طرش دقو . دقعلا دنع ةدوجوم تناك نإف ضبقلا دعب تثدح وأ ضقلا لبق دقعلا دعب

 ذخأف ادوصقم دقعلا يف لخد هنأل « نمثلا نم هطسقب طقس ةيوامس ةفآب بهذو يرتشملا هلكأ مث

 . ءاش نإ نمثلا نم ىقب اب لخنلاو ضرألا ذخأيف نمشلا نم اًطسق

 نم ءيش اهباهذب طقسي ال ةيوامس ةفآب تبهذ امإ ضبقلا لبق دقعلا دعب تثدح نإو

 يقب نإ كلذكو « نمفلا نم ءيش هتصحب طقس هلكأي ملو هدجو وأ هريغو وه هلكأ نإو «نمثلا

 ةفآب بهذ وأ اهلكأف ضبقلا دعب تثدح نإو « هريغ وأ وه هلوانت وأ بهذ مث ضبقلا تقو ىلإ

 . نمثلا عيمجب ليخنلاو ضرألا ذخأي نأ هلو نمثلا نم ءيش هئازإب طقسي ال هنأل « ةيوامس

 لاق هبو :ش ( هذخای ال سایقلا يفو . ناسحتسا) :م يرودقلا يأ :ش ( هركذ يذلا اذهو) :م

 هل ناك يرتشملا دي يف ةثدحملا ةرمثلا اذكو عرزلاك ذاذجلا يف ىقبيف يرتشملل وهف يعفاشلاو دمحأ
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 هجو . رادلا يف عاحملا هبشأف ركذ ريغ نم عيبلا يف لخدي ال هنآ ىرت الأ ٠ عبتب سيل هنأل

 هذخأيف هيف اًبكرم ناك امو « رادلا ىف ءانبلاك راقعلل اًعبت راص لاصتالا رابتعاب هنآ ناسحتسالا

 هذخأي ينعي ‹ يرتشملا دي يف رمثاأف ةرمل ليخنلا يف سيلو اهعاتبا نإ كلذكو : لاق .عيفشلا

 يرتشملا هذج نإف : لاق . عيبملا دلو يف فرع ام ىلع هيلإ ىرس عيبلا نأل اعبت عيبم هنأل عيفشلا

 ثيح ذخألا تقو راقعلل اًعبت قبي مل هنأل « اًعيمج نيلصفلا يف رمثلا ذخأي ال عيفشلا ءاج مث

 . هتصح عيفشلا نع طقس يرتشملا هذج نإف باتكلا يف لاق . هذخأب الف « هنع الوصف راص

 نم ءيش هلباقيف ادوصقم عيبلا يف لخد هنأل ‹ لوألا لصفلا باوج اذهو : -هنع هللا يضر -لاق

 عيمجب رمثلا ىوس ام ذخأي يناثلا لصفلا يف امآ « نمشلا

 ال هنأ ىرت الأ) :م ضرألل :ش ( عبتب سيل هنأل) :مانلوقك كلام لوقو « امهدنع ذاذجلا ىلإ ىقبيو

 ‹ ةعيبملا رادلا يف عوضوملا عاتملا هبشأف يآ :ش ( رادلا يف عاتملا هبشاف ركذ ريغ نم عيبلا يف لخدي

 . اذهاذكف « عبتب سيل هنأل « ركذ ريغ نم عيبلا يف لخدي ال هنإف

 نوكت ثيح :ش ( رادلا يف ءانبلاك راقعلل اًعبت راص لاصتالا رابتعاب هنأ ناسحتسالا هجو) :م

 ةيكزملا راوسلاو باوبألاك عوفشملا يف يأ :ش ( هيف ابك رم ناك امو) :م لاصتالا رابتعاب رادلل اعبت

 . عيفشلا هذخأيف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( عيفشلا هذخأيف) :م

 نإ مكحلا كلذكو : فنصملا لاق يأ :ش ( ةرمث ليخنلا يف سيلو اهعاتبا نإ كلذكو : لاق) :م

 هنأل عيفشلا هذخأي ينعي ‹ يرتشملا دي يف رمثأف) :م رمث ليخنلا يف سيل هنآ لاحلاو ضرألا ىرتشا

 اذإ ينعي :ش ( عيبملا دلو يف فرع ام ىلع) :م رمشلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ ىرس عيبلا نأل اعبت عيبم

 انه كلذكف « هنأك يرتشملا نوكيف هيلإ عيبلا مكح يرسي يرتشملا ةعيبملا ضبق لبق تدلو تردق

 . هنم عئابلاك يرتشملا نأل « عيفشلل نوكي عيفشلا ضبق لبق يرتشملا دي يف ثداحلا رمشلا

 نإف خسنلا ضعب يفو « يرتشملا هعطق نإف فنصملا لاق يأ :ش ( يرتشملا هذج نإف : لاق) :م

 اضرأ عاتبا اذإ ام لصف يأ :ش ( اًعيمج نيلصفلا يف رمللا ذخأي ال عيفشلا ءاج مث) :م يرتشملا هذخأ

 مل هنال) :م يرتشملا دي يف رمثأف رمث ليخنلا يف سيلو اهعاتبا اذإ ام لصف يفو . رمث اهلخن يفو
 . لاز دقو هيف تناك ةيعبتلا نأل :ش ( هذخأي الف هنع الوصفم راص ثيح ذخألا تقو راقعلل اًعبت قبي

 طقس يرتشملا هذج نإف يرودقلا لاق يآ :ش ( طقس يرتشملا هذج نإف : باتكلا يف لاق) :م

 : فنصملا لاق يأ :ش ( لوألا لصفلا باوج اذهو :-هنع هللا يضر - لاق « هتصح عسيفشلا نع) :م

 هنأل) :م رمث اهلخن ىلع اًسضرأ عاتبا اذإ ام وهو « لرألا لصفلا باوج يرودقلا هركذ يذلا اذه

 سيلو اهعاتبا اذإ ام وهو :ش ( يناثلا لصفلا يف امأ ‹ نمشلا نم ءيش هلباق يف ادوصقم عيبلا يف لخد

 عيمجب رمثلا ىوس ام) :م عيفشلا يأ :ش ( ذخأي) :م هذخأف يرتشملا دي يف رمثأ مث رمث لخنلا يف
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 نم ءيش هلباقي الف « اعبت الإ اًعیبم نوکی الف ‹ دقعلا دنع ادوجوم نكي مل رمشلا نأل نمللا

 ملعأ هللاو « نملا

 :ش ( نمللا نم ءيش هلباقي الف « اعبت الإ اعيبم نوكب الف « دقعلا دنع ادوجوم نكي مل رمثلا نأل ؛ نمللا

 لصفلا يف نمثلا نم اهتصحب اهذخأي لوألا هلوق يف فسوي يبأ نعو ةياورلا رهاظ باوج اذهو

 ۰ . يناثلا

 هتصح عفري عئابلا هفلتأف ضبقلا لبق عيبلا دعب عئابلا دي يف ترمثأ ولو « حاضيإلا » يفو

 وأ ضبقلاب ةدوصقم اهتروريص رابتعا ىلع رمثلا نم ةصح هل ضبقلا لبق ثدح ام نأل

 . ( ملعأ هللاو) :م روصلا عيمج يف نمثلا نم هتصح عفري دمحأو يعفاشلا دنعو . فالتإلاب



 بجت ا امو ةعفشلا هيف بجت ام باب
 ةعفش ال :-هللا همحر - يعفاشلا لاقو . مسقي ال ام ناك نإو « راقعلا يف ةبجاو ةعفشلا : لاق

 ؛ مسقيال اميف

 ( بجت ال امو ةعفشلا هيف بجت ام باب) :م

 ًالمجم ةعفشلا بقعت ركذ الو . بجت ال امو ةعفشلا هيف بجت ام نايب يف باب اذه يأ :ش

 . لامجإلا دعب نوكي ليصفتلاو « ًالصفم هنايب يف عرش

 يذلا بوجولا ال توبثلا بوج ولاب دارأو « يرودقلا لاق يأ :ش ( ةبجاو ةعفشلا : لاق) م

 . ةعيض وأ راد نم لصأ هلام لك وهو :ش ( راقعلا يف) :م اًمثآ هكرات نوكي

 ةنسب هريغ نود راقعلا نم عيب ام عيمج يف ةبجاو ةعفشلا : ٠ هرصتخم » يف يخركلا لاقو

 ةحرقألاو نيتاسبلاو عرازملاو قدانفلاو تاناحلاو تيناوحلاو لزانملاو رودلا ةي هللا لوسر

 ءاوس وأ هوحن وأ رصم يف تناك نإ هتصرع ىلع عييبلا عقو اذإ راقعلا رئاسو تامامحلاو ءاجرألاو

 اًعيب عيبلا ناكف « هيف هكلام عيب زوجي ال اكول كلذ ناك اذإ مالسإلا ضرأ نم كلذ ريغ وأ

 هيفف هعئابلال هيرتشمل طرشلا ناكو طرش رايخ هيف ناك نإو « طرش رايخ هيف سيل اعطاق

 ىهتنا . هيف ةعفش الف امهل وأ هعئابل ناك نإو «ةعفشلا

 رئبلاو رهنلاو ىحرلاو مامحلاك :ش ( مسقيال ام) :م راقعلا يأ :ش ( ناك نإو) :م

 . قيرطلاو

 ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو :ش ( مسقي ال اميف ةعفش ال :-هللا همحر - يعفاشلا لاقو) :م

 ‹ ةيعفاشلا نم حيرش نباو ىرخأ يف دمحأو ةياور يف كلام لاق انلوقبو « روث وبأو قاحسإو

 . اًضيأ يروثلا لوق وهو

 ةدحاو لكل نيتنوحاط لعجت ةريبك ةنوحاطلا وأ « نيتيب تيب لك لعجي نأ نكي وأ نيمامح

 وهو كلذك نكي مل نإو دمحأ لاق هبو ‹ حصألا ىلع يعفاشلا دنع ةعفشلا اهيف تبثي نارجح

 . « زيجولا حرش» يفاذك « حصألا ىلع اهيف ةعفش الف تاراقعلا هذه يف بلاغلا

 نبا هاور ‹قيضلا قيرطلا ةبقنلاو «  ةبقنم الو قيرط الو ءانب يف ةعفش ال ١ : يب هلوق مهل
 . « لخنالو رئب ىف ةعفش ال » : لاق هنأ - هنع هللا ىضر - نامثع نعو . باطخلا

 الب يبنلا نأ ركب يبأ نب دمحم نع ةرامع نب دمحم نع ةربس يبأ نبا انربخآ (۸۷ /۸) قازرلا دبع هجرخآ ()

 . لخنلا ينعي ‹ لحف الو قيرط الو ءام يف ةعفش ال : لاق
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 ةالصلا هيلع هلوق انلو . مسقي ال اميف ققحتب ال اذهو « ةمسقلا ةنؤمل اعفد تبجو امنإ ةعفشلا نأل

 عبر وأ راقع ‹ ءيش لك يف ةعفشلا » : مالسلاو

 يبأ ثيدحو . نآلا يتأي ام ىلع« ءيش لك يف ةعفشلا » : لک هنع رباج ثیدح انلو

 عفدل تعرش ةعفشلاو « تبث نإ هبهذم نوكي نأ نكي نامثع ثيدحو « فورعم ريغ باطخلا

 . لكلا لمشياذهو « راوجلا ءوس ررض

 ةرجأب كيرشلا قحلي يذلا ررضلا وهو :ش ( ةمسقلا ةنؤمل اًعفد تبجو امنإ ةعفشلا نأل) :م

 . هيف ةعفشلا بجت الف :ش ( مسقي ال اميف ققحتي ال) :م ةمسقلا ةنؤم عفد يأ :ش ( اذهو) :م ماسقلا

 ثيدحلااذه :ش ( عبر وأ راقع ‹ ءيش لك يف ةعفشلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو) :م

 دبع نع يركسلا ةزمح وبأ انث ىسوم نب لضفلا انربخأ « هدنسم » يف هيوهار نب قاحسإ هاور

 ‹ عيفش كيرشلا :٠ لاق لَك هللا لوسر نع سابع نبا نع ةكيلم يبأ نبا نع عيفر نب زيزعلا

 . « ءيش لک يف ةعفشلاو

 نب فسوي انثدح دشار نب ةيزخ نب دمحم انثدح ٠ راثآلا حرش » يف يواحطلا ىورو

 : لاق سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبا نع يدوألا هللا دبع وهو سيردإ نبا انثدح يدع

 . ' «ءيش لک يف ةعفشلاب لڳ هللا لوسر یضق»
 ينعي ‹ يسيطارقلا وه هدانسإ يف دازو « هماكحآ » يف قحلا دبع هركذ يواحطلا ةهج نمو

 نبا هيف دلق هنکلو يواحطلا باتک يف سیل « هيف مهو وهو : ناطقلا نبا لاقو . يدع نب ديزي

 نبا نوکیو دیز نبا هنأب دامح هریسفت لثم « كلذ نم اریثك هباتک يف مزح نبال اندجو دقو مزح

 . ةملس

 . حيبق وهو يوحنلا وه انإو خورف هنأب نابيش هريسفتو « ليعامسإ نب ىسوم هنع يوارلاو

 لثمو « دنه يبأ نبا وه اغإو يئاطلا هنأب يبعشلا نع دواد هريسفتو « ةدحاو تسيل امهتفص نإف

 . ٠ ىلحملا » هباتك يف انرظن اميف ادرفم اًباب هانمضو هانيب دق ريثك اذه

 . . سابع نبا نع ةكيلم يب نبا نع عيفر نب زيزعلا دبع نع يركسلا ةزمح يبآ نع فنصملا هدروآ : فيعض (1)

 : اعوفرم

 اقواس يقهييلا لاق . یا یش اخو زب زس یا نمار لما لیارساو

 ا لرل يلا
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 ءوس ررض عفد ةمكحلاو ‹ كلملا يف لاصتالا اهببس ةعفشلا نألو ‹ تامومعلا نم كلذ ريغ ىلإ

 قيرطلاو رئبلاو ىحرلاو مامحلا وهو مسقي ال امو مسقي ام نيمسقلا مظتني هنأو ءرم ام ىلع راوجلا

 وبأ هلاق نايزارلا هنع ىورو . هريغو سنآ نب كلام نع يوري فسوي وه امنإ يسيطارقلاو

 ليلج ةقث اضيأ وهف يسيطارقلا ديزي وبأ ديزي نب فسوي امأو ‹ ةعرز وبأو وه هقثوو متاح
 ‹« يعفاشلا ىأر دقو «نيتئامو نينامثو عبس ةنس يفوت « « هخيرات » يف سنوي نبا هرکذ يرصم

 . ةئامو نينامثو عبس ةنس هدلومو

 . عيبرلا يف فيصلاو ءاتشلا لزنملا عبرلاو . راقعلا انرسف دقو ءيش هل دلوم لدب راقع هلوق

 يفو . هب ماقأ اذإ ناكم اب عبرأ نم هلصأو . عابرو عبرأو عابرأو عوبر ىلع عمجيو . رادلا ليقو
 ثيح رادلا عبرلا لاقيو « عيبرلا يف لزاما عبرلاو ‹ فيصلاو ءاتشلا يف لزنملا عبرلا « ةرهمجلا »

 اذك ي هلوق انلو ريدقتلاو ‹ يب هلوق نم لاح اذه :ش ( تامومعلا نم كلذ ريغ ىلإ) :م تناك

 عمج تامومعلاو ‹ مسقيال الو مسقي ال ةلوانتملا ةماعلا صوصنلا نم هريغ ىلإ اًيهتنم اذكو

 . ىضم اميف ترم يتلا ثيداحألا يهو ماع عمج مومع

 ررض عفد ةمكحلاو) :م نيكلملا نيب لاصتالا يأ :ش ( كلما يف لاصتالا اهببس ةعفشلا نألو) :م

 نأل « راوجلا ببسب لصاحلا ءوسلا ررض عفذاهتيعورشم يف ةمكحلا يأ :ش ( راوجلا ءوس

 ةرواجملا ىذأو ةبحصلا ءوس ببسب ليخدلا ررض نع ررقي ال رارقلاو ديبأتلا هجو ىلع لاصتالا

 مظتني) :م راوجلا ءوس ررض عفد يأ :ش ( هنأو) :م ةعفشلا باتك لئاوأ يف :ش ( رم ام ىلع) :م

 نوكي نأ زوجيو « نيمسقلل ريسفت مسقي ال امو مسقي ام هلوق :ش ( مسقي ال امو مسقي ام نيمسقلا

 مسقي ام امهدحأ ريدقت ىلع عفرلا نوكي نأ زوجيو « ةيلدبلا ىلع بصنلا بارعإلا نم امهظح
 تامامحلا دحاو ميملا ديدشتب :ش ( مامحلا) :م مسقي ال ام يأ :ش ( وهو) :م مسقيال ام رخآلاو

 . يراجلا ءاملا وهو ميمحلا نم هلصأو < ةينبملا

 توحر لاقي هنمو « رجحلل مسا ىحرلا نأل « ىحرلا تيب هب دارملاو :ش ( ىحرلاو) :م
 ءايلا نم ةبلقنم فلألاو « ةثنؤم ةفورعم ىحرلا : يرهوجلا لاق . اهتردأ اذإ انأ اهتيحرو ىحرلا

 نم ةبلقنم اهلعج ةيطعأو اطعو ءاطع لثم ةيحرأو احرو ءاحر : لاق نم لكو « نايحر امهلوقب
 يف يناعنصلا لاقو . ءاحرأ ريثكلاو « حرأ ثالثو هتحص امو هتجحام يردأ الو ءواولا

 . فلألاو ءايلاب بتكتو « نايحر لاقي امك ناوحر ىحرلا ةينثت يف لاقي : ؛نيرحبلا عمجم)

 ال يأ مسقي ال ا دارملا نأ لصاحلاو « راغصلاو رودلاو رهنلا اذكو :ش ( قيرطلاو رئبلاو) :م

 هنأل « مامحلا يف امك عافتنالا سنج توفيو ةمسقلا لبق هعافتنا لثم ةيبسحلا ةمسقلا دعب هب عفتني

 . هسفن يف ئزجتلا لمتحيو الإ ايندلا يف ءيش نم ام هنأل « هتاذ يف ةمسقلاو ئزجتلا لمتحي ال
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 وآ عبر يف الإ ةعفش ال» :- مالسلا ةالصلا هيلع - هلوقل نفسلاو ضورعلا يف ةعفش الو : لاق
 ءوس ررض عفدل تبجو امنإ ةعفشلا نألو ‹ نفسلا يف اهباجيإ يف كلام ىلع ةجح وهو « طئاح

 راقعلا يف هماود بسح مودي ال لوقنملا يف كلملاو « ماودلا ىلع راوجلا

 -ضورعلاو « هرصتخم » يف يرودقلا لاق يآ :ش ( نفسلاو ضورعلا يف ةعفش الو :لاق) :م
 - نيتمضب -نفسلاو « بيرق نم هريسفت رم دقو دقنب سيل ام وهو ‹ ضرع عمج - نيعلا مضب
 هاور ثيدحلااذه :ش ( «طئاح وأ عبر يف الإ ةعفش ال :٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م ةنيفس عمج

 - رباج نع ريبزلا يبأ نع جيرج نبا انث مصاع وبأ انث يلع نب ورمع انث « هدنسم » يف رازبلا
 عيبي نأ هل يغبني الو ‹ طئاح وأ عبر يف الإ ةعفش ال » : ب هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر

 قمعتلا هئاعدا عم يزارتألا نم بجعلاو . رباج الإ ظفللا اذهب هيوري ادحأ ملعن ال : لاقو

 ثيدحلا اذه ةحص يف انلو : لاق لب ؟ هجرخم ىلإ ثيدحلا اذه بسني نآ هل فيك ثيدحلا يف

 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع ءاطع نع هاور اًضيأ ةفينح ابأ نأ ىلع «ىضمو تكسو رظن
 ‹ هريسفت رم دق عبرلاو . ‹ ىربكلا هننس» يف يقهيبلا هجرخأ « راقع وأ راد يف الإ ةعفش ال : ١

 . ناطيح ىلع عمجيو ناتسبلا طئاحلاب دارملاو

 يف كلام ىلع ةجح روكذملا ثيدحلا يآ :ش ( نفسلا يف اهباجيإ يف كلام ىلع ةجح وهو) :م

 ناويحلاك تالوقنملا عيمج يف تبثت ةعفشلا نإ: ةياور يف لاق هنإف نفسلا يف ةعفشلا هباجيإ

 . اهوحنو نفسلاو بايثلاو

 ىنعم يف امو ناويحلاو فيسلاو رجحلاك مسقي ال اميف ةعفشلا تبثتو ةياور يف دمحأ نعو

 لاقو . كلام لوق وهو « ادرفنم عيبي نأ سرغلاو ءانبلا يف تبثت اهنأ ىرحخأ ةياور يف هنعو .
 يف الإ تہشي ال ثيح رودلاو نيضرألا يف الإ ةعفش الو : « يفاكلا حرش » يف يباجيبسألا

 : كلام لاقو : «هحرش » يف يرودقلا لاقو . لوقنملا يف تبثي : ىليل يبأ نبا لاقو . لوقنملا

 موديال لوقنملا يف كلم او« ماودلا ىلع راوجلا ءوس ررض عفدل تبجو امنإ ةعفشلا نألو) :م

 زوجي : ليقو « نيسلا نوكسو ءاحلا حتفب وهو هماود ردق يآ :ش ( راقعلا يف هماود بسح

 . ةرورضلل نكسي اغإ : لاق ىتح يرهوجلا هراتخاو اًسضيأ نيسلا حتفب

 . صوقنم ىنعب صقن لثم لوعفم ىنعمب لعف وهو كيرحتلاب بسحو «بابعلا» يف

 . حيحصلا يف ملسم هجرخآ دقف فنصملا ركنتسي ءيش يآ ىلع : تلق (0)
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 ‹ ةصرعلا نود تعيب اذإ لخنلاو ءانبلا يف ةعفش الو : رصتخمل | خسن ضعب يفو . هب ققحتي دب الف

 قحتسي ثيح ولعلا فالخب اذهو اًيلقن ناكف هل رارقال هنأل ؛ لصألا يف روكذم حيحص وهو

 ‹ ةعفشلاب

 ام يردأ ام لاقي : يئاسكلا لاق . هددع ردق ىلع يأ « كلذ بسحب كلمع نكيل مهلوق هنمو
 كلذك ناك اذإ يأ :ش ( هب ققحتي الف) :م رعشلا ةرورض يف نکس ایرو « ردق ام كثیدح بسح

 . لوقنملا ريغب لوقنملا قحلي الف

 اذإ لخنلاو ءانبلا يف ةعفش الو) :م يرودقلا رصتخم يأ :ش ( رصتخملا خسن ضعب يفو) :م

 اهيف سيل ةعساو رادلا نم ةعقب لك وهو - ءارلا نوكسو نيعلا حتفب - :ش ( ةصرعلا نود تعيب

 يأ :ش ( حيحص وهو) :م «بابعلا » يف اذك « صارعألاو تاصرعلاو صارعلا عمجلاو « ءانب

 م (طوسبملا» يأ :ش ( لصألا يف روكذم) :م حيحصلا وهو « رصتخملا  خسن ضعب يف روكذمل ا

 كليب يتلا يضارألا يف بجت امنإ ةعفشلاو . لخنلا وأ ءانبلا يأ :ش ( يلقن ناكف « هل رارق ال هنأل)

 راصف « ةعرازم سانلا ىلإ عفديو « لالا تيبل مامإلا اهزاج يتلا يضارألا نأ ىتح « اهباقر

 ‹ زوجي رجشلاو ءانبلا عيبو . لطاب اهعيبف يضارألا هذه تعيب ولف « راجشأو ءانب اهيف مهيأ
 . يلوتملا اهذخأي الو فقولل ةعفش الف فقولا راد بنجب راد تعيب ول اذكو . اهيف ةعفش ال نكلو

 ‹ رادلا هذه ببسب ةعفشلا هيلع فوقوملل نوكي الف لجر ىلع اًمقو رادلا تناك اذإاذكو

 الو ةعفشلا بتاكملاو نوذآملا دبعلا قاقحتسا اذه ىلع مزلي الو « « ينغملا » و « ةريخذلا » يف اذك

 ةعفشلا ماقم ماق ءارشلاو « عيبلاب فرصتلا امهيف اهقاقحتسا نأل « ضرألا ةبقر يف امهل كلم

 رادلا كلت بنجب راد تعيب اذإ رايخلا هل يذلا يرتشملل ةعفشلاف : ةفينح وبأ لاق امك ةبقرلا كلم

 هيلع فوقوملا ناك نإو فقولا ةكرشل ةعفش ال ةثالثلا دنعو . كلم امأ لوقي ال هنأ عم « ةارتشملا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجيس امك ةعفشلا هل تبثي رايخلا هل يذلا يرتشملا يفو . اًنيعم

 ثيح) :م ولعلا فالخب « ءانبلا يف ةعفشلا بوجو مدع يأ :ش ( ولعلا فالخب اذهو) :م

 نإو : « هرصتخم » يف يخركلا لاقو . ةعفشلاب هذخآي لفسلا بحاص يأ :ش ( ةعفشلاب قحتسي

 دحاو لك وأ «اعيمج اعيب ةعفشلا اهيف تبج و امه وأ هلفس نود هولع وأ هولع نود راقع لفس عيب
 . هدارفنا ىلع امهنم

 نبا هلع كلذ ىور « ناسحتسا ولعلاو لفسلا يف ةعفشلا بوجو نإ : فسوي وبأ لاقو

 الف اًعيمج اعيب اذإ امأ « هحرش » يف يرودقلا لاقو . دعحلا نب ىلعو ديلولا نب رشبو ةعامس

 ولعلا نود لفسلا عاب اذإ امأو « كلذ عيمجب ةعفشلا قلعتل اهقوقحب ةصرعلا عاب هنأل ٠ هيف ةهبش

 هنألف ولعلا امأو . ماودلا هجو ىلع اهيف فاخي يواسملا نألو « عبر يف الإ ةعفش ال » : الك هلرقل
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 قحتلا رارقلا قح نم هل اب هنأل « هيف ولعلا قيرط نكي ملاذإ لفسلا يف ةعفشلا هب قحتسيو

 ءاوس ةعفشلا يف يمذلاو ملسملاو : لاق . راقعلاب

 اغإ ناسحتسالا نم فسوي وبأ هلاق يذلاو ‹ ةعقبلا سفتك وهو ديبأتلا ىلع ةعفنملاب قلعتم قح

 نأل « اونسحتسا انإو « ماودلا هجو ىلع ىقبي ال هنأل « ةعفشلا هيف بجي نأ سايقلا ناكو

 عيب مث مدهنا اذإ ولعلا نإ :« تادايزلا » يف دمحم لاق دقو ‹ ةصرعلاك وهف[. . .] عضولا قح

 وبآ ىرجأف ‹ دمحم دنع ةعفش الو « فسوي ىبأ دنع ولعلا بحاصل ةبجاو ةعفشلاف لفسلا

 سفنك ديبأتلا ىلع تباث قح هنأل «كلملا ىرجم ءانب كانه نكي مل نإو عضولا تح فسوي
 . كلا

 لطب ميلستلا لبق قرتحاف ولع عاب نم نأ « تادايزلا يف - هللا همحر - دمحم ركذو

 يبأ لوق ىلع امأو « ةصاخ هلوق نوكي نأ يغبني اذه : نيهاش نبا لاق . اًقالخ كحي ملو «عيبلا

 باجيإ يف ةصرعلا ىرجم هارجأ هنأ ىرت الأ « عضولا قح ءاقبل عيبلا لطبي ال نأ بجيف فسوي

 . ٠ يرودقلا حرش » نم لكلا < ةعفشلا

 سيلو « راوجل اب لفسلا يف ةعفشلا ولعلاب يأ :ش ( لفسلا يف ةعفشلا هب قحتسيو) :م
 ( هيف ولعلا قيرط نكي مل اذإ) :م « حاضيإلا » يف اذك « لقسلا يف ولعلا قيرطب نكي مل اذإ كيرشب
 سيلو «ةكرشلا ببسب ال راوجلا ببسب هيف ةعفشلا قاقحتسا نأ نايبل اذهو « لفسلا يف يأ :ش

 ةكرشلا ببسب نكل اًضيأ ةمث ةعفشلا بجت لب « هيف ولعلا قيرط ناك اذإ بجت ال ةعفشلا نأ نايبل

 . قصالملا راجيإ ىلع اًمدقم نوكي ىتح « راوجلاب ال

 يف هقيرطو راد يف ولع هل الجر نأ ول : لاقو « هرصتخم » يف يخركلا صن ام ىلإ ىرت الأ
 . ةعفشلاب ىلوأ قيرطلا اهيف يتلا رادلا باحصأف هولع ولعلا بحاص عابف اهبنج ىلإ ىرخأ راد
 . یھتنا

 قيرطلا يف كيرشلاو « زاج ولعلا اهيف يتلا رادلا بحاصو قيرطلا يف ءاكرش مهنأل كلذو

 عم ةعفشلاب هذخأ قصالم راج ولعللو ةعفشلا قيرطلا بحاص كرت ولو . راجل ا نم ىلوأ
 يف يواستلا بجوف « راوحلا يف يواستلاو ولعلل راج امهنم دحاو لك نأل « لفسلا بحاص
 هل يذلا ولعلا نأل يأ :ش ( راقعلاب قحتلا رارقلا قح نم هل اب هنأل) :م يرودقلا هركذ اذك « ةعفشلا

 . ةعفشلا هيف بجتف راقعلاب قحتلا يلعتلا قح

 . ملعلا لهأ رثكأو «يعفاشلاو كلام لاق هبو :ش (ءاوس ةعفشلا يف يمذلاو ملسملاو : لاق) :م
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 هيف ېوتسي اذهلو ‹ قاقحتسالا يف نايوتسيف ةمكحلاو ببسلا يف نايوتسي امهنألو « تامومعلل

 ‹ ريبكلاو ريغصلاو ‹ ىثنألاو ركذلا

 . ملسم ىلع رفاكلل ةعفش ال زيزعلا دبع نب رمعو يرصبلا نسحلاو ىليل يب نباو دمحأ لاقو

 رفاكل ةعفش ال » : لاق ب هنأ سنأ نع ىنطقرادلا هاور اب اوجتحاو هلوقب هيلإ راشأ ام انلو

 . اهركذ رم يتلا ثيداحألا تامومعب يأ :ش ( تامومعلل) :م هلوقب هيلإ راشأ « ملسم ىلع

 نلو # : یلاعتو هناحبس هلوق مومعب ضراعی الو ‹« تبثی مل بیرغ ينطقرادلا ثيدحو
 ليبسلا يفنو «ةقيقح ال امكح ليبسلا يفن دارملا نأل « 4 ًاليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي

 . هل مومعال ىضتقملا نأل « هريغ داري الف عامجإلاب داري قاقرتسالاب

 م كلملا لاصتا اذهو :ش ( ببسلا يف نايوتسي) :م يمذلاو ملسملا يأ :ش ( امهنألو) :م

 م ةعفشلا قاقحتسا يف يأ :ش ( قاقحتسالا يف نايوتسيف) :م ررضلا عفد يهو :ش ( ةمكحلاو)

 ( هيف يوتسي) :م قاقحتسالاو ةمكحلاو ببسلا يف ءاوتسالا نم انركذ ام لجألو يأ :ش ( اذهلو)

 يب نبا لاق « طوسبملا » يفو :ش ( ريبكلاو ريغصلاو « ىنألاو ركذلا) :م قاقحتسالا يف يأ :ش

 هنكمي ال يبصلا نأل « يلكعلا ثراحلاو يعخنلا نعاذه ىوري « ريغصلا يف ةعفش ال : ىليل

 .٠ ٠ يرتشملاب رارضإلا نم هيف ال غلبي ىتح هراظتنا نكي الو ذخألا

 ببس نألو ‹ تامومعلا ةماعل ذخألا كلي ال وفعلا كلي ال نم نأل « ذخألا ىلوملل سيلو

 عفدل ذخألا ىلإ جاتحم يبصلاو « ريبكلاو ريغصلا هيف يوتسيف راوجلاو ةكرشلاو قاقحتسالا

 اغإو « هل ارظن بيعلاب درلاك ذخألا كلي يلولاو لاحلا يف نكي مل نإو « لاحلا يناثلا يف ررضلا

 . ررض هيفو هقح طاقسإ هيف نأل « وفعلا كلي مل

 ‹ثرإلاب كلملا لهأ نم هنأل « دلوي مل يذلا لمحلل ةعفشلا قح تبثي :« طوسبملا » يفو

 دعب عضولا ناك نإو ءةعفشلا يف ةثرولا كرش ةبسن تبث دقو اهلمح ىلبحلا تعضو ول ىتح
 قسافلاك ةماعلا دنع ةعفشلا هل عدلا لهآ نم ناك ولاذكو .رهشأ ةتس نمرثكأل عيبلا

 ىلع رفاكل ةعفش ال هنأل «مهرفكب مكحي يذلا ضفاورلا ةالغل ةعفش ال دمحأ نعو . لامعألاب

 . ملس
 ةمذلا لهأو ةعفشلا قاقحتسا يف مالسإلا لهأف : «هرصتخم » يف يخركلا لاقو

 هضعب قتعملاو نوبتاكملاو رارحألاو ةراجتلا يف مهل نوذأملا ديبعلاو برحلا لهأ نم نونمأتسملاو
 . ءاوس مهيلعو مهل ةعفشلا بوجو يف

 اميف ءامصخلاو « ءاوس كلذ نم مهيلع بجو وآ مهل بجو اميف نايبصلاو ءاسنلا كلذكو

oY 



 لام وه ضوعب راقعلا كلم اذإو : لاق . اتاكم وأ اًتوذأم ناك اذإ دبعلاو رحلاو « لداعلاو يغابلاو

 يرتشملا هب كلمت ام لثمب كلمتلا وهو « هيف عرشلا طرش ةاعارم نكمأ هنأل ‹ ةعفشلا هيف تبجو

 ةأرملا علاخي وأ اهيلع لجرلا جوزتي يتلا رادلا يف ةعفش الو : لاق . رم ام ىلع هتميق وأ ةروص

 ةعفشلا نأل «ادبع اهيلع قتعي وأ دمع مد نع اهب حلاصي وأ اهريغ وأ اراد اهب رجأتسی وأ ءاھب

 . انيب امل لاملاب لاملا ةلدابم يف بجت امنإ اندنع

 لبق نم دادجألاف اونوکی مل ناف « ءابآلا ءایصوأف اونوکی مل ناف مهؤابآ نایبصلا ىلع بجی
 بوني نم مهل ميقي مكاحلاو مامإلافاونوكي مل نإف « دادجألا ءايصوآف اونوكي مل نإف «بأألا

 . ءاوس ًاًضيأ ةعفشلا يف يغبلا لهأو لدعلا لهأو « مهنع

 ‹ اًتوذأم ناك اذإ هلوقب دیق :ش ( ابتاکم وأ اًتوذام ناک اذإ دبعلاو رح او « لداعلاو يغابلاو) :م

 الب ةعفشلا نوذأملا قحتسي ىلوملا ريغ رادلا عئاب ناك اذإو « هل ةعفش الف اًتوذأم نكي مل اذإ هنأل

 « « طوسبملا » يف اذك « نيد هيلع ناك اذإ اًسضيأ ةعفشلاب ذخأي هالوم مئابلا ناك اذإو . فالخ

 . نيد هيلع نكي مل ول امك ذخأي نأ ةثالثلا لوق سايقو

 ديق « يرودقلا لاق يأ :ش ( ةعفشلا هيف تبجو لام وه ضوعمب راقعلا كلم اذإو : لاق) :م

 ملعلا لهأ ةماع دنع هل ةعفش ال ثرإلاو ةيصولاو ةقدصلاو ةبهلاب هكلم اذإ هنأل « ضوعب هلوقب

 نبا لاق هبو ‹ ةعفشلا هيف ةبه وأ ةقدصب لقتنملا يف ةياور كلام نع يكحو . ةثالثلا ةمئألا مهنم

 نإف « ةنيبلاك الام نكي ملاذإ امع ارارتحا لام وه هلوقب ديقو . هتميقب عيفشلا هذحأيو ىليل يبأ

 يرتشملا هب كلمت ام لثمب كلمتلا وهو هيف عرشلا طرش ةاعارم نكمأ هنأل) :م هيف ةعفش الف لطاب عيبا

 لثم ال اميف يأ :ش ( هتميق وأ) :م توافتملا رودقملاو نوزوملاو ليكم اك هل لثم ال اميف :ش ( ةروص

 ىرتشا نمو هلوقب عوفشملا هب ذخؤي ام لصف يف :ش ( رم ام ىلع) :م هداحآ توافتي يذلا وهو هل

 . هلثمب اهذخأ نوزوم وأ ليكمب اهارتشا نإو « هتميقب عيفشلا اهذخأ ضرعب اراد

 نأب كلذو ‹ يرودقلا لاق يأ :ش (اهيلع لجرلا جوزتي يتلا رادلا يف ةعفش الو : لاق) :م

 علاخي وأ) :م كلمتلا هب كليو ببسملا ببسلا ريغ اهببس نأل « اهيف ةعفش الف اهقادص رادلا لعج

 لعجي نأب :ش ( اراد اهب رجأتسي وأ) :م اهيلع علاختل اهجوزل رادلا ةأرملا يطعت نأب :ش ( اهب ةأرمل

 . ةرجأتسملا رادلل ةرجأ رادلا

 م ىحر وأ توناح وأ دبع ةرجأ اهلعج نأب رادلا ريغ اهب رجأتسي وأ يأ :ش ( اهريغ وأ) م

 ( ادع اهيلع قتعي وأ) :م دمعلا مد نع حلصلا لدب رادلا لعجي نأب :ش ( دمع مد نع اهب حلاصي وأ )

 ( انيب امل لام اب لام ا ةلدابم يف بجت امنإ اندنع ةعفشلا نأل) :م رادلا هذه ىلع كتقتعأ هدبعل لاق نأب . :ش

 . هرخآ ىلإ . . .عرشلا طرش ةاعارم نكمأ هنأل « هلوق هب دارأ :ش ٠
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 دنعو ‹ عوضولملا بلقو عورشملا فالخ اهيف ةعفشلا باجيإف لاومأب تسيل ضاوعالا هذهو

 رذعت نإ اهتميقب ذخألا نكمأف « هدنع ةموقتم ضاوعألا هذه نأل ؛ ةعفشلا اهيف بج يعفاشلا

 لعج اذإ اميف ىتأتي هلوقو « اًسأر اهيف ضوع ال هنأل ؛ ةبهلا فالخب « ضرعلاب عيبلا يف امك اهلثمب

 . هيف الإ هدنع ةعفش ال هنأل ؛ هيهاضي ام وأ ارهم راد نم اًصقش

 ‹ هرخآ ىلإ . . . ةعفشلا نأل « هلوق ركذ ىتح كلذب تلصح ةمينغلا تسيل : تلق نإف

 . فاك لوألا ناك نإو اًراهظتسا هركذ لقتسم ليلد اذه نأل : تلق . راركت اذهو

 يف هذخأ اهلعجو اهيلع ةأرملا علخو رادلا ىلع لجرلا جوزت يف :ش ( ضاوعألا هذهو) :م

 فالخ اهيف ةعفشلا باجيإف ‹ لاومأب تسيل) :م اهيلع قتعلاو دمعلا مد نع حلصلا ضوعو ةراجإلا

 . رذنملا نباو روث وبآو يبعشلاو نسحلاو رهاظلا يف دمحأ لاق هبو :ش ( عوضوملا بلقو عورشملا

 يف دمحأو كلام لاق هبو « ءايشألا هذه يف يأ :ش ( ةعفشلا اهيف بجت يعفاشلا دنعو) :م

 لاقف « هذخأي مكب اوفلتخا مث « يلكعلا ثراحلاو ىليل يبأ نباو ةمربش نباو هنع دماح نبا ةياور

 انموقتل لم لا رهم هيلع انبجوأ ول انأل «صقنلا ةميقب هذخأي ىليل ىبأ نباو ةمربش نباو كلام

 ٠ . بناجألا ىلع عضبلا

 حلاص نأب « ةعحملاو علخلاو جوزتلا يف رهملاب هذخأ : يلكعلاو دماح وبأو يعفاشلا لاقو

 ضاوعألا هذه نأل) :م رهملا يهو لدبلا ةميقب ذخأيف « هل لثمألا اهيف لدبلا نأل « اهتعتم ىلع

 ةنومضم ءايشألا هذه لعجل عرش يعرش مكح ميوقتلا ذإ « يعفاشلا دنع يأ :ش ( هدنع ةموقتم

 اذإف ‹ نايعألاك ةموقتم هدنع عفانملااذكو . ءيشلا كلذ ةميق ءيشلا نامضو . ضاوعألا هذهل

 رهم وهو هتميقب ذخأيف هب ذخألا عيفشلا ىلع رذعت دقو هوحن وأ عضبلا نع اًسضوع رادلا لعج

 لثمب يأ :ش ( اهلثمب رذعت نإ اهتميقب ذخألا نكمأف) :م : هلوق ىنعم وهو دبعب ىرتشا ول امك « لئلا

 رادلا ةميقو ةراجإلاو علخلاو جوزتلا يف لثملا رجأو لثملا رهم وهو اهتميقب ذخأيف « ءايشألا هذه

 هيف عيفشلا نإف ضرعلاب رادلا عاب نأب :ش ( ضرعلاب عيبلا يف امك) :م قاتعإلاو حلصلا يف دبعلاو
 . لئلا رذعتل ةميقلاب ذخأي

 هيف اميف الإ نوكي ال ةعفشلاو ةيلكلاب ينعي :ش ( اسار اهيف ضوع ال هنأل ؛ ةبهلا فالخب) :م

 م اًبيصن يآ :ش ( اًصقش لعج اذإ اميف) :م ققحتي يعفاشلا لوق يأ :ش ( تأتي هلوقو) :م ضوع

 . صقشلا يف الإ راقعلا يف هدنع ةعفش ال ذإ :ش ( ًارهم راد نم)

 رادلا نم اًصقش لعج نأب ههباشي يأ « رهملا يهاضي ام لعج وأ ىآ :ش ( هيهاضي ام وأ) :م
 نأل يأ :ش ( هيفالإ هدنع ةعفش ال هنأل) :م قتعلا لدب وأ حلصلا لدب وأ ةرجألا وأ علخلا لدب

 . راوجلاب ةعفشلا ىري ال هنأل « راقعلا نم صقشلا يف الإ يعفاشلا دنع ةعفش ال نأشلا
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 قح يف رهظي الف ‹ يرورض ةراجإلا دقعب اهريغو حاكنلا يف عضبلا عفانم موقت نأ : لوقن نحنو

 بولطملا صاخلا ىنعملا يف هريغ ماقم موقي ام ةميقلا نأل ‹ موقنم ريغ قتعلاو مدلا اذكو. ةعفشلا

 ضورغملا ةلزنمب هنأل ؛ ًرهم رادلا اهل ضرف مث رهم ريغب اهجوزت اذإ اذه ىلعو . امهيف ققحتي الو
 . عضبلاب ًالباقم هنوك يف دقعلا يف

 دعب) :م عضبلا عفانم ريغ يأ :ش ( اهريغو حاكنلا يف عضبلا عفانم موقت نإ: لوقن نحنو) :م

 يف هموقت رهظف ةحابإلاب ةيببسلا نع دقعلا اذهل اًنوصو لحملا رظحل ةبانإ :ش ( يرورض ةراجإلا
 يف) :م موقتلا يأ :ش ( رهظي الف) :م ةرورضلا ناكل سايقلا فالخ ىلع ةصاخ ىنعملا اذه قح

 . ةرورضلا ردقب ولو رذعتي يرورضلا نأل :ش ( ةعفشلا قح

 اسيل امهنأل ‹ دعبأ امهموقت نأل «ركذلاب امهدرفأ انإ :ش ( موقتم ريغ قتعلاو مدلا اذكو) :م

 صاخلا ىنعملا يف هريغ ماقم موقي ام ةميقلا نأل) :م هلوقب كلذ ىلع لدتساو «موقتلا نع ًالضف نيلام

 ريغلا ماقم موقت اغإو «ريغلا ماقم اهمايقل اهب تيمس اغإ ةميقلا نأل ءةيلاملا وهو :ش (بولطلل
 مدلا يف ةيلام الو «كلذ ريغو ةيمسجلاو ةيرهوجلاك فاصوألا نم اهريغب ال ةيلاملا رابتعاب
 . قتعلاو

 صاخلا ىنعملا بوثلااذكو « ىنكسلا اهنم بولطملا صاخلا ىنعملاو ةميقلاب نمضت : تلق نإف

 . ةميقلاب نانمضيو دربلاو رحلا عفد هنم بولطللا

 رادلاب عفتنيف « فلتخي عافتنالا قيرط نكل « ةيلاملا امهنم صاخلا ىنعملا لب : تلق

 عفشملا نم صاخلا ىنعملا نوك يفاني ال عافتنالا قرط فالتخاو ةمدخلاب مالغلا يفو . ىنكسلاو

 الو اهتميق نمضي ناسنإ راد ءانب علق وأ ناسنإ بوث فلتأ نم نأ هيلع ليلدلاو « ةيلاملا وه هب

 . سبلل بوثلاو ىنكسلل رادلا نوكي ال دقو « ةيلاملا رابتعاب الإ كلذ

 قتعلا نأل « قتعلاو مدلا يف بولطملا صاخلا ىنعملا ققحتي ال يأ :ش ( امهيف ققحتي الو) :م
 اذإ اذه ىلعو) :م رخديو هب لومتيام سنج نماسيلو « ءافيتسالا قحل سيل مدلا ةلازإو طاقسإ

 ضرفلا نأ نايبل اذهو « ةعفشلا اهيف بجي ال يآ :ش ( ؟رهم رادلا اهل ضرف مث رهم ريغب اهجوزت
 :ش ( هنوك يف دقعلا يف ضورفملا ةلزنم هنأل) :م عضبلاب ًالباقم امهنوك يف ءاوس هدعبو دقعلا دنع

 نوكيف ًارهم رادلا هذه العج امهنأ ينعي :ش ( عضبلاب ًالباقم) :م قتعلا دعب ضورفملا نوك يف يأ

 . ةعفشلا اهيف يرجي الف « لاب سيل اجب لام ةلدابم نوكيف عضبلا ةلباقم

 يرجيف لاب رهم بجو رهم ريغب جوزتلا عقو ال هنأل « لثملا رهمب ةضواعم اذه : تلق نإف
 . ةعفشلا اهيف



 درت نأ ىلع راد ىلع اهجوزت ولو . لاب لام ةلدابم هنأل ىمسملاب وأ لثملا رهمب اهعاب اذإ ام فالخب

 فلألا ةصح يف بج : الاقو . -هللا همحر- ةفينح يب دنع رادلا عيمج يف ةعفش الف املأ هيلع

 دسفي الو حاكنلا ظفلب دقعني اذهلو « عبات هيف عيبلا ىنعم : لوقي وهو « هقح يف ةيلام ةلدابم هنأل

 ةيلاملا ةلدابملا يف تعرش ةعفشلا نألو « عبتلا يف اذكف ‹ لصألا يف ةعفش الو هيف حاكنلا طرشب

 ةصح يف ةعفشلا لالا بر قحتسي ال حبر اهيفو راد عاب اذإ براضملا نأ ىتح « ةدوصقللا

 نيئيشلا دحأ لعج نم ةلدابملل دب الو « لعملا رهم نع الدب ال رهم رادلا العج امهنإ : تلق

 .ًالدب نوکی الف لدېم نیعلاو « هنم الدبم رخآلاو الدب

 لام ةلدابم هنأل) :م ةعفشلا هيف بجي ينعي :ش ( ىمسملاب وأ لئملا رهمب اهعاب اذإ ام فالخب) :م

 . ةلاحم ال :ش ( لامب

 رهملا اهل بجي ام هيلع اهحلاص وأ رادلا ىلع اهرهم نم اهحلاص ولو « يفاكلا حرش » يفو
 ؛لماشلا » يف لاقو . ةقيقح اعبت نوكيف رهملا نع اًضوع نوكي ذئنيح هنأل ‹ ةعفشلا اهيف عيفشللف

 .لاملا بجاولا نأل « ةعفشلا بجت طخ ةحارج نم راد ىلع هخاص

 . ؟ لمل ا رهم ةلاهحل دساف عيبلاو اهذخأي فيك : تلق نإف

 الف ةعزانملا ىلإ يضفي الف طقاسلا ىف ةلاهج هنألو « امهدنع اًمولعم نوكي نأ زاج : تلق

 همحر - ةفينح يبأ دنع رادلا عيمج يف ةعفش الف املأ هيلع درت نأ ىلع راد ىلع اهجوزت ولو) :م

 ‹ رادلا عيمج يف هلوق « يرودقلا ةلأسم ىلع اعيرفت اهركذ « لصألا لئاسم يف اذه :ش (-هللا

 فلآو اهلشم رهم ىلع رادلا مسقي يأ :ش ( فلألا ةصح يف بجت : الاقو) :م اهنم ءيش يف يأ

 يآ :ش ( هقح يف ةيلام ةلدابم هنأل) :م دمحأ لاق هبو ‹ ةعفشلا هيف بجت فلألا باصأ امف مهرد

 م حاكنلل :ش ( عبات هيف عيبلا ىنعم) :م ةفينح وبأ يأ :ش ( لوقي وهو) :م فلألا صخياميف .

 يآ :ش ( هيف حاکنلا طرشب دسفي الو) :م حاکنلا وهو دوصقملا نوكل :ش ( حاكنلا ظفلب دقعني اذهلو)

 يجوزت نأ ىلع فلأب رادلا هذه كنم تعب لاق ول امك « حاكنلا طرشب دسفي ًالصأ عيبلا ناك ول

 . عيبلا وهو :ش ( عبتلا يف اذكف) :م قادصلا سفن وهو :ش ( لصألا يف ةعفش الو) :م ينم كسفن

 ءةيلاملا ةلدابلا يضتقت ةعفشلا لاقي ام عفد ىلإ ةراشإ هيفو رخآ ليلد :ش ( ةعفشلا نالو) م
 . عونممف دوصقملا يه نوكت نآ امإو

 نود حاكنلا وه دوصقلا انهو :ش ( ةدوصقملا ةيلاملا ةلدابملا يف تعرش) :م ةعفشلا نأ ههجوو

 ةصح يف ةعفشلا لالا بر قحتسي ال حبر اهيفو راد عاب اذإ براضملا نأ ىتح) :م لام اب لاملا ةلدابم
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 . ةعفشلا تبجو رارقإب اهيلع حلاص نإف « راكنإب اهيلع حلاصي وأ : لاق . هيف اعبات هنوكل حبرلا
 راكنإب اهنع حلاصي وأ : حيحصلاو . رصتخملا خسن رثكأ يف ركذ اذكه : - هنع هللا يضر- لاق

 مل اهنأ معزي وهف هدي يف رادلا يقب راكنإب اهيلع حلاص اذإ هنأل ؛ اهيلع حلاصي وأ : هلوق ناكم

 ‹ هکلم نع لزت

 لالا بر راوج يف اراد نيفلألاب ىرتشا مثاًفلأ حبرو رجتاف املأ لالا سأر ناك نأب :ش ( حبرلا

 (هيف اًعبات هنوكل) :م . حبرلا نم براضملا قح يف ةعفشلا قحتسي ال لام لا بر نإف نيفلألاب اهعاب مث

 ليكو براضملا نأل « ةعفش لاملا سأر ةلباقم يف سيلو لاملا سأرل اًعبات حبرلا نوكل يأ :ش

 . عيبلا يف بجت ال اذكف « هل ةعفشلا بجت ال هل عيب نم لكو « عيبلا يف لالا بر

 ال اهعيفش لالا برو ةيراضملا نع اراد براضملا عاب ولف : ٠ ينغملا» و « حاضيإلا » يفو
 اهعيفش لالا برو اراد ىرتشا ول ام فالخب اذهو « رض وآ عبر رادلا يف ناك ءاوس « ةعفش

 هعزني نأ ردقي هنآ ىرت الأ . ثلاث لام هناك مکحلا يف نكلو هل ءارشلا عقو نإو لالا بر اهذخآ

 . هدي نم

 اهذخأي نأ لالا برل ناك براضملا ريغ نم اراد براضلا عاب ولو « يفاكلا حرش » يفو

 اراد لاملا بر عاب ولو . ةبراضملا رادب راج هنأل « ةصاخ هل نوكيو ةبراضملا نم هل رادب ةعفشلاب
 راج هنأل « هسفنل اهذخأي نأ هلف حبر اهيف ناك نإف « ةبراضملا رادب اهعيفش ةبراضملاو ةصاخ هل

 . راجب اهل سيل هنأل « اهذخأي مل حبر اهيف نكي مل نإو « هبيصن ردقب

 لاق يأ :ش ( ةعفشلا تبجو رارقإب اهيلع حلاص نإف « راكنإب اهيلع حلاصي وأ : لاق) :م
 «ادبعاهيلع قتعي وأ هلوق ىلع اذه فطع يرودقلاو . رادلا ىلع حلاصي وأ يأ «يرودقلا

 ‹ « عطقألا حرش» يف اذك ‹ خسانلا نم اهيف أطخلاو ‹« خسنلا يف ظافلألا ةفلتخم ةلأسملا هذهو

 م يرودقلا يأ :ش ( «رصتخما» خسن رشكأ يف ركذ اذكه : لاق) :م ٠ ةيادهلا » بحاص لاق اذهلو

 رادلا يقب راكنإب اهيلع حلاص اذإ هنأل ؛ اهيلع حلاصي وأ : هلوق ناكم راكنإب اهنع حلاصي وأ حيحصلاو)

 معزيو « لامل اب لاملا ةلدابم ركني هيلع ىعدملا نأ ينعي :ش ( هكلم نع لزت مل اهن معزي وهف هدي يف

 . ةموصخلا عفدل لاما لذب اغإو « هكلم يدق هيلع يقب هنأ

 وأ راكنإ وأ رارقإ نع حلصلا ناك ءاوس « ةعفشلا اهيف بجي اهيلع حلاص اذإ هنأ كلذ نايب

 نع اًضوع اهيطعي هيلع ىعدملا اذكو . هقح نع اًسضوع اهذأي هنأ يعدملا معز يف نأل « توكس

 اهنع حلاص اذإ ام فالخب « ةدوصقم ةيلام ةلدابم هنأل « ةعفشلا بجتف هيلع ىعدي يذلا لاملا

 ءادتفا لاملا عفد انإو « هكلم رادلا نأ حلاصملا معز يف نأل « ةعفشلا اهيف بجت ال ثيح راكنإب

 ۰ . ضوعب اهكلي ملف هنيميل

Foy 



 امك ‹ همصخ بغشل اعطقو هنيميل ًءادتفا لالا لذب هنأ لمتحي هنأل توكسب اهنع حلاص اذإ اذكو

 هدافتسا اغإو ‹« يعدملل كلملاب فرتعم هنأل رارقإب اهنع حلاص اذإ ام فالخب « اًحيرص ركنأ اذإ

 يف ةعفشلا تبجو راكنإ وأ توكس وأ رارقإب اهيلع حلاص اذإ ام . ةيلام ةلدابم ناكف حلصلاب

 : لاق . همعزب لماعيف هسنج نم نكي مل اذإ همعز يف هقح نع اضوع اهذخأ هنأل ؛ كلذ عيمج

 هنأال ,طورشم ضوعب نوکت نأ الإ انرکذ امل هتبه يف ةعفش "الو

 راوجلا ضوعب اهكليب هنآ ملعن ال انأل « اًضيأ ةعفشلا بجت الف توكسب اهنم حلاص اذإ اذكف

 اذإ ام فالخب اذهو «كشلاب ةعفشلا بجت الف « مصخلا بغشل اعطقو هنيميل ءادتفا لاملا عفد هنأ

 ىرت الآ . هيلع حلاصللا لاملاب اهكلم هب رقم هنأل « ةعفشلا اهيف بجي ثيح رارقإب اهنع حلاص
 ناك ولو . ىوعدلاب يعدملا عجر توكس عم حلصلاو « هيلع حلاصملا قحتسا ول : اولاق مهنأ

 . امهنيب قرفلا نابف رادلاب عجر رارقإ عم حلصلا

 رادلا نع حلاص اذإ اميف ةعفش ال اذكو يأ « هنأل :ش ( توكسب اهنع حلاص اذإ اذكو) :م

 يف يقانخسلا لاق :ش ( همصخ بغشل اعطقو هنيميل ءادتفا لالا لذب هنأ لمتحي هنأل) :م توکسب

 . كيرحتلاب ينعي بغش لاقي ال « رشلا جيهي - ةمجعملا نيغلا نوكسب - بغشلا «بابعلا»

 . هيف ةعفش ال ثيح :ش ( احيرص ركنأ اذإ امك) :م ليلعتلا ىلع نابوصنم اًعطقو ءادتفاو

 اهكلم هنأب رقم هنأل :ش ( يعدملل كلم اب فرتعم هنأل « رارقإب اهنع حلاص اذإ ام فالخب) :م

 ناكف ‹ حلصلاب) :م كلملا يأ :ش ( هدافتسا انإو) :م ىفوتسم قيقحتلا رم دقو هيلع حلاصملا لام اب

 وأ رارقإب) :م رادلا ىلع يأ :ش ( اهيلع حلاص اذإ امآ) :م ةعفشلا هيف تبجوف :ش ( ةيلاملا ةلدابم

 يآ :ش ( هنأل ) :م ةثالشلا لاوحألا يف يأ :ش ( كلذ عيمج يف ةعفشلا تبجو راكنإ وأ توكس

 اذإ) :م يعدملا معز يف يأ :ش ( همعز يف هقح نع اًضوع ) :م رادلا ذخأ يأ :ش ( اهذخأ ) :م يعدملا

 سنج نم ناك اذإ هنأل « هب ديق هقح سنج نم يأ :ش (هسنج نم ) :م ضوعلا يأ :ش ( نکی مل

 الف حلصلا يف رم دقو ةضواعم نوكي الف هقح نيع ذخأ هنإف هراد نم تيب ىلع حلاص ناب هقح

 . ةعفشلا بجت

 يأ ءاًمعز معز لاقي ‹ - اهمضو يازلا حتفب - يعدملا معزب يأ :ش ( همعزب لماعيف ) :م

 . كيرحتلاب معز هردصمف عمط هانعم - نيعلا رسكب - معز امأو . رصني رصن باب نم لاق

 يعفاشلا لاق هبو ‹ هتبه يف ةعفش ال : يرودقلا لاق يأ :ش ( هتبه يف ةعفش الو : لاق ) :م

 يف ةعفشلا امهدنعاذكو ‹ بوهوملا ةميقب ةعفشلا اهيف ىليل ىبأ نباو كلام لاقو . دمحأو

 م اًسأر اهيف ضوع ال هنأل « ةبهلا فالخب هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انركذ ال ) :م ةميقلاب ةقدصلا
 ضوعلا طرشب ةبهلا دقع نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ةبهلا دقع يف :ش ( طورشم ضوعب نوكت نأ الإ)
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 ءادتبا ةبه هنأل ؛اعئاش هضوعالو بوهوملا نوكي ال نأو ٠ ضبقلا نم دب الو. ءاهتنا عيب

 لك نال ؛ دقعلا يف اطورشم ضوعلا نكي ملاذإ ام فالخب « ةبهلا باتسك يف هانررق دقو
 الف رايخلا طرشب عاب نمو : لاق . عوجرلا عنتماف اهنم بيثأ هنأ الإ « ةقلطم ةبه امهنم دحاو

 هنأل ‹ عيفشلل ةعفش

 . ءادتبا ةبه هلال :ش ( ءاهتنا عیب) م

 الف رخآلا نود امهدحأ ضق نإو ضباقتلا هيف دجو ناك نإف « ضوع ىلع ةبهلا نأ ملعاو

 : هلوقب « يخركلا رصتخم حرش » يف يرودقلا هركذ امك دقعلاب ةعفشلا بج : رفز لاقو

 عربت اندنعو «رفز دنع ءاهتناو ءادتبا عيب ضوعلا طرشب ةبهلا نأ ىلع ءانب اذهو : ةثالثلا تلاق

 نأ ىلع كلم ا اذه تبهو لوقينأ هتروصو « عيبلا ماكحأ تبثي نأ الإ اضباقت اذإف ٠ ةعفشلا هيف
 . « فلتخلا » يف اذك « عيب هنإاذكب كل اذه تبهو لاق ول هنأ ىلع اوعمجأو . اذك ضوعت

 هنأل ؛ اًعثاش هضوع الو بوهوملا نوكي ال نأو ) :م نيضوعلا يف يأ :ش ( ضبقلا نم دب الو ) :م

 عربت اهنأ ضوعلا طرشب :ش ( ةبهلا باتك يف هانررق دقو ) :م اهعنيي عويشلاف :ش ( ءادتبا ةبه
 :ش ( دقعلا يف اطورشم ضوعلا نكي مل اذإ ام فالخب ) :م ةبهلا باتك يف ءاهتنا ةضواعمو ءادتبا
 . ضوعلا يف الو بوهوملا يف ال ًالصأ ذئنيح ةعفشلا تبثت ال ينعي

 نأل « ضوعلا نع :ش ( ةقلطم ةبه ) :م ضوعلاو ةبهلا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك نأل ) :م

 لوألا نعاًسضوع نوكي نأ ال عوجرلا قح هلاطبإ يف رمأ يناشلاو « اهيلع بيثأ ةبه لوألا
 مل اًضوع ناك ولو . زاج كلذ نع اًضوع اًمهرد هاطعأ نمل مهارد ةرشع ىطعأ ول اذهلو . ةقيقح
 اًعبت ريصي هنأل ءاًطورشم ضوعلا ناك اذإ ام فالخب . ةعفشلا تبشت الف ابر نوكي هنأل « زجي

 . ضوبقملا ريظن نوكي الف « ضبقلاب اعيب ريصيو « ءادتبا ةبه هنإ :تلق نإف
 بجتف ضوبقملا لم ريصي هجولا اذه نمف «ءانبلاب قلعتت ةعفشلا نكلو « معن :تلق

 . ةلالدلا قيرطب ةعفشلا

 هعوجر عنتماف ةبهلا نم ضوع بهاولا نأ الإ يأ :ش ( عوجرلا عنتماف اهنم بيثأ هنأ الإ ) :م

 . اًعبت هب ريصي الف ضيوعتلا ناكل عوجرلا عانتما نأل ؛ اهنع

 يأ :ش ( هنأل ) :م يرودقلا لاق يأ :ش ( عيفشلل ةعفش الف رايخلا طرشب عاب نمو : لاق ) :م
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 ‹ لاوزلا نع عناملا لاز هنأل ‹ ةعفشلا تبجو رايخلا طقسا نإف . عئابلا نع كلم ا لاوز عنمي

 . كلذ نع كلملا لاوزل اًببس ريصي عيبلا نأل ؛ حيحصلا يف رايخلا طوقس دنع بلطلا طرتشيو

 قافتالاب عئابلا نع كلملا لاوز عنمي ال هنأل ةعفشلا تبجو رايخلا طرشب ىرتشا نإو :لاق

 ‹ عئأبلا كلم نع عيبلا جورخب بجت ةعفشلاو :ش ( عئابلا نع كلملا لاوز عني ) :م مئابلا رايخ نأل

 مدعوهو :ش ( عاملا لاز هنأل ؛ ةعفشلا تبجو رايخلا طقسأ نإف ) :م لوبق الب باجيإلاك راصف

 . ةعفشلا لاوز يأ :ش ( لاوزلا نع ) :م طرشلا ةطساوب عئابلا كلم نع عيبملا جورحخ

 اهقلعتل ةعفشلا تبجوف عئابلا كلم لاز هنأ دارأ عئابلا كلم لاوز يأ : ةعيرشلا جات لاقو

 اضيأ اهيف ةعفش الف اًعيمج امهل رايخلا ناك ولو : « يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا لاقو . هب

 . عئابلا رايخ لجأل
 راص عيفشلل رايخلا طرش امل هنأل ؛اًضيأ اهيف هل ةعفش الف عيفشلل رايخلا عئابلا طرش ولو

 مت عيفشلا ةهج نم عيبلا نأل « هتعفش تلطبو زاج عيبلا عيفشلا زاجأ نإف « هسفنل طرش هنأك

 . عاب هنأک راصف

 ‹ ربجي ال نأ كلذ يف هل ةليحلا نكلو لزي مل عئابلا كلم نأل ؛ اًضيأ هل ةعفش الف خسف نإو

 هراد عاب ول كلذكو . ةعفشلا هل ذئنيحف ةدملا يضم زوجي وأ « عيبلا عئابلا ربجي ىتح خسفي الو

 نأل ؛ هل ةعفش ال عيبلا زاج نمضف رضاح عيفشلاو مئابلا نع كردلا عيفشلا هل نمضي نأ ىلع

 . عئابلا ةلزنم كرت هنأل هل ةعفش الف هنامضب مت عييلا

 نأل ؛ ةعفشلا عيفشلل ناك مايأ ةثالث عيفشلل رايخلا طرشو اراد ىرتشا يرتشمل ا نأ ولو

 . ةعفشلا بوجو عني ال كلذو يرتشملل هطارتشاك هل رايخلا طارتشا

 ال هنآ خياشملا ضعب لوق نع هب زرتحا :ش ( حيحصلا يف رايخلا طوقس دنع بلطلا طرتشيو ) :م
 ۾ رايخلا طوقس دنع طرتشي هنأ حصألاو « ببسلا وه هنأل ؛ عيبلا بوجو دنع بلطلا طرتشي

 نأل ؛ ةلع وه اببس دارأ « رايخلا طوقس دنع يأ :ش ( كلذ دنع كلما لاوزل اًببس ريصي عيبلا نأل)

 طوقس دنع ةلع ريصي اغنإو . ةلعب سيلو « ةلعلا هبشي ببس ةدملا ءاضقنا لبق رايخلا طرشب عيبلا

 . هبقع بلطلا طرتشي تابلا عيبلا يف امك كلذ دنع بلطلا طرتشيف رايخلا

 تبجو يرودقلا ظافلأ نم اًضيأ اذه :ش ( ةعفشلا تبجو رانيخلا طرشب ىرتشا نإو :لاق ) :م

 لاق هبو :ش (قافتالاب عئابلا نع كلم ا لاوز عنمب ال ) :م يرتشملا رايخ نأل يأ :ش (هنأل ) :م ةعفشلا

 حصألا وهاذهو : «زيجولا حرش» يفو « ينزملا ةياور وهو < لوق يف يعفاشلاو « هجو يف دمحأ

 . باحصألا ةماع دنع
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 الو درلا نع يرتشملا زجعل عيبلا بجو ثالثلا يف اهذخاأ اذإو « رم ام ىلع هيلع ينتبت ةعفشلاو

 ‹اهبنج ىلإ راد تعيب نإو . عيفشلا نود يرتشملل وهو طورشلاب تبثي هنأل ؛ عيفشلل رايخ

 اذإ اذكو ‹ اهب عفشي يتلا يف هكلم ءاقبل رهاظف مئابلل ام « ةعفشلاب ذخألا هلف امهدحأل رايخلاو

 ‹ يرتشملل ناک

 رايخ طوقس دعب الإ هتعفشل ةعفشلا طقست ال : لوق يف يعفاشلاو « هبهذم رهاظ يف دمحأ لاقو

 هراتخاو « ةيلحلا» يف كلام لوق وهو ةفينح يبآ نع ةياور وهو ‹ عئابلا رايخ يف امك يرتشملا

 لخدي له فالتخالا نأل قافتالاب انديق . عيبرلا ةياور وهو « انباحصأ نم يزورملا قاحسإ وبأ
 م هعضوم يف فرع دقو « ةفينح يبأل اًقالخ لخدي امهدنعف لخدي مل وأ «يرتشملا كلم يف

 وهو « ةعفشلا باب لو يف :ش ( رم ام ىلع) :م كلملا لاوز ىلع يأ :ش (هيلع ينتبت ةعفشلاو)

 . هرخآ ىلإ . . . رادلا كلم نم ئابلا بغر اذإ ةعفشلا بجت انإ هيف هجولاو : هلوق

 ‹ ثالثلا يه يتلا رايخلا ةدم يف ةعفشلا عيفشلا ذخأ اذإ يأ :ش ( ثالدلا يف اهذخأ اذإو ) :م

 اذهانركذ انإو :ش (درلا نع يرتشملا زجمل عييلا بجو ) :م قافتالا ىلع نوكيل ثالثلاب ديقو

 عيبلا تبثي مل ةعفشلاب ذخألا لبق رايخلا مكحب عيبملادر ول طرشلا رايخب يرتشملا نأل

 له ةلاقإب سيل اذه نأل « ةعفشلا بلط نم عيفشلا نكمتيال ذئنيحف« لصألا نم خسفنيو

 يف اذه ىلإراشأ هيلإ لصألا نم هقح يف اًمدعنم ببسلا ناكف « لصألا نم خسفنا

 .اطوسبملا

 ناك نإو « عيفشلل يرتشملل ناك يذلا رايخلا تبثي ال يآ :ش ( عيفشلل رايخ الو ) :م
 تبث رايخلا نأل يأ :ش ( طرشلاب تبث هنأل ) :م عيفشلا ىلإ يرتشملا نم فعضلا ةفاضإ لاقتنا

 نكي مل يآ :ش ( عيفشلا نود يرتشملل ) :م ناك رايخلا يأ :ش ( وهو ) :م همساک طرشلاب

 :ش ( امهدحأل رايخلاو ) :م ةعوفشملا رادلا بنج ىلإ يآ :ش ( اهبنج ىلإ راد تعيب نإو ) :م

 ةعفشلاف عئابلل رايخلا يآ :ش ( ةعفشلاب ذخألا هلف ) :م نيدقاعتملا دحأل رايخلا نأ لاحلاو يأ

 عنم رايخلا ذإ قح :ش ( اهب عفشي يتلا يف هكلم ءاقبل رهاظف معئابلل امأ ) :م يرتشملل ناك نإو «هل

 ردقي ام ىلع عئابلا مادقإو هكلم ردق نأل « هعيبل اًضقن ناك ةعفشلاب اهذخأ نإف « هكلم جورخ

 اهكلم اهيف عيبلا زاج اذإ اكلم هعيبل اًسضقن لعجي مل ول هنأل « عيبلا ضقن رايخلا ةدم يف هكلم

 ريغب ةعفشلا ذخأ هنأ نيبتيف ةلصفاملاو ةلصتملا اهدئاوزب قحتسي ىتح دقعلا نيح نم يرتشملا

 . ىح

 ذخألا هل ينعي يرتشملل رايخلا ناك اذإ مكحلا اذكو يأ :ش ( يرتشملل ناك اذإ اذكو ) :
 ينعي ي : ا س ي ۴
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 اذإ ام فالخب « عيبلل هنم ةزاجإ ناك اهذخأ اذإو . هديعن الف عويبلا يف هانحضوأ لاکشإ هيفو

 لطبي ال ةيؤرلا رايخ نأل ؛ ةعفشلاب اهبنجب عيب ام ذخأب هرايخ لطبي ال ثيح اهري ملو اهارتشا

 لاطبإلا حيرصب

 هل تبثی ال هنآ وهو « لاکشإ يرتشملل رایخلا توبث يفو يآ :ش ( لاكشإ هيفو ) :م ةعفشلاب

 - ةفينح يبأ ىلع ةضقانملا يعدي يخلبلا ناك دقو « ةعفشلاب اهذخأي فيك فسوي يبأ دنع كلملا

 ةعفشلا ذح انلوقب لوقن انه اهو « عيبلا كليب ال يرتشملل رايخلا ناك اذإ لاق ثيح -هللا همحر
 تبثي ام نأل « اهيف كلملا هرايتخا ىلع لدي ةعفشلا بلط نإ لاكشإلا لحو كلاملل مزلتسم وهو

 تبشيف هيلع اًقباس رايخلا طوقس كلذ نمضتيف ةمادتسالاب كلذو راوجلا ءوس ررض عفدب الإ
 . اًتباث ناك راوجلا نأ نيبتيف ءارشلا تقو نم كلما

 هجو نم تبثيف دانسإللا قيرطب نوكي ةعفشلا بلط نمض ىف تباثلا كلملا : تلق نإف

 . هجو لود

 كلملا تبشي هدنع نإف كلذك سيل انه اهو دانتسالا ىلع عامجإلا دقعنااذإ معن : تلق

 . ءاضتقالا قيرطب

 عاب اذإ ام فالخب « اعطق تبثيف هيف ادهتجم كلملا راصف يرتشملل كلما نوكي امهدنعو

 نع هضارعإ ليلد عيبلا ةزاجإو « عيبلا تقو عئابلا زاجأ مث اهبنجب راد تعيب مث رايخلا طرشب
 هسفن كلميف انتلأسم ىف امأو . ريغلا كلمب ةعفشلا قح نوكي يرتشملا ذخأ ولف « ةعفشلا

 . اقرتفاف

 : ةياهنلا» يف لاق . عويبلا يف لاكشإلا انحضوأ :ش ( هديعن الف عويبلا يف هانحضوأ ) :م

 ىلع اراد ىرتشا نمو هلوق وهو لاكشإلا باوج هيف لب ةجئار ريغ لاكشإلا قح يف ةلاوحلا هذه
 . هرخآ ىلإ . . . اهبنجب راد تعیبف رایخلاب هنآ

 ‹ كلذك لاؤسلا قح يف تناك ةجئار لاكشإلا باوج قح يف ةلاوحلا تناك اذإ : ليقو

 يف هحضوأ ناك نإ زوجيف باتكلا اذه عويب يف لقي مل : ليقو . لاؤسلا نمضتي باوجلا نأل

 . ٠يهتنملا ةيافك» عويب

 هنم ةزاجإ ناك ‹ ةعيبملا يرتشملا ذخأ اذإو يآ :ش ( عيبلل هنم ةزاجإ ناك اهذخأ اذإو ) :م

 ىرتشا اذإ ام فالخب يآ :ش ( اهري ملو اهارتشا اذإ ام فالخب ) :م رايخلا هيف هل ناك يذلا عيبلل

 ‹ةعفشلاب اهبنجب عيب ام ذخاب هرايخ لطيي ال ثيح ) :م اهري مل هنأ لاحلاو « ىلوألا رادلا يرتشما

 هنالطب نأل ‹ ةيؤرلا دوجو لبق :ش ( لاطبإلا حيرصب ) :م هرايخ :ش ( لطبي ال ةيؤرلا رايخ نأل
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 يف هكلم مادعنال ةيناثلا نود اهذخاأي نأ هل ىلوألا رادلا عيفش رضح اذإ مث « هتلالدب فيكف

 مدعلف ضبقلا لبق امآ . اهيف ةعفش الف ادساف ءارش راد عاتبا نمو : لاق . ةيناثلا تعيب نيح ىلوألا

 ‹ داسفلا عفدل عرشلاب تباث خسفلا قحو ‹ خسفلا لامتحال ضبقلا دعبو عئابلا كلم لاوز

 ‹ لاطبإلا ةلالدب ةيؤرلا رايخ لطبي فيكف يأ :ش ( هتلالدب فيكف ) :م اهدوجو ىلع فوقوم
 . لطبي ال نأ ىلوألا ةلالدلابف ‹ حيرصلاب لطبي ال ام نأل

 اراد ىرتشا اذإ ينعي :ش ( ةيناثلا نود اهذخأي نأ هلف ىلوألا رادلا عيفش رضحاذإ مث )م

 ىلوألا ذخأي نأ هلف عيفشلا رضح مث اهبنجب ىرحأ راد تعيب مث عيفش اهلو رايخلا طرشب
 ملو ىلوألا رادلاب راوحلا ببسب ةيناثلا يف ةعفشلا هل نوكي اغنإ هنأل « ةيناثلا نود ةعفشلاب

 . ذئيح اهكلي ناك ام هنأل « ةيناثلا تعيب نيح ىلوألا راوج هل نکي

 تعيب نيح اهراج ناك هنأل « بسحف ىلوألا ذحأي اغنإو « كلذ دعب راوج هل ثدح اغنإو

 ) :م ةعفشلاب اعيمج نيرادلا ذخأي ذئنيحف « ةيناثلا رادلا بنجب ىرخأ راد هل ناك اذإ الإ

 (ةيناثلا تعيب نيح) :م ىلوألا رادلا يف رضح يذلا عيفشلا كلم يآ :ش ( ىلوألا يف هكلم مادعنال
 . دقعلا تقو نم اكيرش وأ رادلل راج اهب ريصي الف نآلا كلمتي اغنإ هنأل :ش

 يأ عاتبا : يرودقلا لاق يأ :ش ( اهيف ةعفش الف دساف ءارش ؟راد عاعبا نمو : لاق ) :م

 اذإ اذه «ةريخذلا»يفو . ءاهقفلل اهيف فالح الو ادساف ءارش ةارتشملا رادلا يف يأ « اهيف ىرتشا

 ىرتشا ول امك ةعفشلا قح يقبدسف دق مث اًحيرص عقو اذإامأ« ءادتبالا يف ادساف عيبلا عقو

 ضبقي ملو رادلا ضبق وأ « امهدحأ ملسأ وأ املسأ ىتح اضباقتي ملف رمخب اراد ينارصنلا

 عئابلا كلم لاوز مدعل ضبقلا لبق امأ ) :م ةعفشلاب اهذخأي نأ عيفشللو دسفي عيبلا نإف «رمحلا

 رمآب تباث وه يأ :ش (داسفلا عفدل عرشلاب تباث خسفلا قحو خسفلا لامتحال ضبقلا دعبو

 نوكي عرشلا ةهج نم تباث خسفلا نأ عم ةعفشلا تبلت الف عيفشلا نم رايتحخا الب عرشلا

 . كلذ لثم نع ىلاعتي عراشلاو ‹ ةرهاظ ةضقانم هذه « هعفرب رمأ دق رمأ ريرقتب رمأ عراشلا

 عم دقعلا اذه عراشلا نم ريرقت هداقعنا يف ذإ دسافلا عيبلا دقعني ال نأ يغبني : تلق نإف

 . اًضقانت نوكيف هعفرب رمأ هنأ

 « مارح لعف ذخؤي نأ زاجو عيبلا ىلع عئابلا مادقإ وهو يرايتخا لعف انه للخت : تلق

 . لعفلا ةمرح عم دلولا بسن تبثي ضيحلا ةلاح يف هتأرما ءىطو اذإ امك ماكحأ هيلع بترتيو

 عئابلل مزلي كلملا تبثول ذإ ٠ ضبقلا لبق دسافلا عيبلا يف تبثي ال كلملا نإ : انلقو

 يرايتخا لعف ىلإ كلملا ةفاضإل ضبقلاب كلملا تبثيف ضقانتلا مزليف هضقنب رومأم وهو هميلست

 نمثلا نود ةميقلا بجوي ضبقلا لبق دسافلا عيبلا يف تبثي ال كللا نإ : القو . ضبقلا وهو
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 عيبلا يف يرتشملل رايخلا ناك اذإ ام فالخب « زوجي الف داسفلا ريرقت ةعفشلا قح تابثإ يفو

 خسفلا قح طقس نإف : لاق ‹ هنع عونم دسافلا عيبلا يفو « اًترصت هب صخأ راص هنأل ؛ حيحصلا

 ئابلا دي يف يهو اهبنجب راد تعيب نإو ‹ عناملا لاوزل ةعفشلا تبجو

 ريرقت ةعفشلا قح تابثإ يفو ) :م . داسفلا ريرقت ىلإ يدؤيف دقعلا كلذ تبثي نمشلا بوجو نأ

 . :ش ( زوجي الف داسفلا

 . اًضيأ داسفلا ريرقت وهو ‹ حصي دسافلا ءارشلاب ىرتشملا عيب : تلق نإف

 هنأل ‹ ةمث كلذك الو « قحلا اذهل ببسلا وه هنأل عراشلا ىلإ فاضي انه ريرقتلا : تلق

 بجت ثیح :ش ( حيحصلا عيبلا يف يرتشملل رايخلا ناك اذإ ام فالخب ):م دبعلا ىلإ فاضي

 ينعي :ش ( اًقرصت هب صخأ راص ) :م يرتشملا نل يأ :ش ( هنأل ):م خسفلا لامتحا عم ةعفشلا

 نأل صخآ راص اغنإو ‹ خسفلا عيبلا لمتحا نإو « فرصتلاب عيبلا اذهب صحخأ يرتشملا راص

 فالخب ةعفشلا هل تبثتف عيفشلل ررضلا قيقحت صخأ هنوك رابتعابف « عئابلا نود هل خسفلا قح
 اهتوبثل ةعفشلا هل تبثي الف « عيفشلا ررضتي الف فرصتلا نع عنم يرتشملا نأل دسافلا عيبلا

 يفو يأ :ش ( هنع عونم دسافلا عيبلا يفو ):م هلوقب هيلإ راشأ « ررضلا عفدل سايقلا فالخب

 . ءاهقفلل هيف فالح الو انيب امك فرصتلا نع عونم يرتشملا دسافلا عيبلا

 يرتشملا نأ ملسنال لوقي نأ لئاقل نأل ‹ يدنع رظن قرفلا اذه يفو : يزارتألا لاق

 . ضبقلا قح هعئابل نوكي ال احيحص اعيب عاب اذإ اذهلو ٠ فرصتلا نم عونمن ادساف ءارش

 ال حيحص دقعب ادساف ءارش يرتشملا عيب نأل « دراو ريغ رظنلاو « حيحص قرفلا : تلق

 _ امك ماكحألا نم روظحملا ىلع بترتي دقو « روظحم هفرصت نأل « فرصتلا هل نأ ىلع لدي

 مدعو « هدقع ةحص نم مزليالو « لوألا اهجوز ىلع ةآرملا للحي هنإفء ضيحلا ةلاح ىطو ول

 . مهفاف ‹« فرصتلا نم اعونم نوكي ال نآ هضقن نم عئابلا نكمت

 يف عئابلل خسفلا قح طقس نإف فنصملا لاق يآ :ش ( خسفلا قح طقس نإف : لاق ) :م
 نم عيبلابو « -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع سرغلاو ءانبلاك عيبملا يف ةدايزلاب دسافلا عيبلا

 خسفلا قح وهو :ش ( عناملا لاوزل ):م تتبث يأ :ش ( ةعفشلا تبجو ) :م قافتالاب رخآ

 نإو ) :م اعامجإ هقح عطقني : ليقو فالخلا اذه ىلعفاًدجسم يرتشملا اهذختا نإو «مئابلل

 ةارتشملا رادلا بنجب يأ « يرودقلا ةلأسم ىلع اعيرفت ةلأسملا هذه ركذ :ش ( اهبنجب راد تعيب

 . دساأف ءارش

 يرتشملل اهملسي مل عئابلا دي يف ةارتشملا رادلا نأ لاحلاو يأ :ش ( عئابلا دي يف يهو ) :م
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 عئابلا ملس نإ مث ‹ هل كلما نأل اهعيفش وهف يرتشملا ىلإ اهملس نإو « هكلم ءاقبل ةعفشلا هلف دعب

 يف هكلم ءاقب نأل ؛ هدعب ملس اذإ ام فالخب « عاب اذإ امك هتعفش تلطب هل ةعفشلاب مكحلا لبق

 نإو « هكلم ىلع ةعفشلاب ةذوخاملا تيقبف « طرشب سيل ةعفشلاب مكحلا دعب اهب عفشي يتلا رادلا

 هل ةعفشلاب مكحلا لبق يرتشملا نم عئابلا اهدرتسا

 نع جرحي م بف يا .س f هكلم نع جرخي مل هنأل « هكلم ءاقبل ةعفشلا عئابللف ىأ :ش ( هكلم ءاقبل ةعفشلا هلف دعب ) :

 . دسافلا عيبلاب

 ةارتشملا رادلا عئابلا ملس نإو يآ :ش ( هل كلملا نأل اهعيفش وهف يرتشملا ىلإ اهملس نإو ) :م

 كلذ يف لاقي ال يرتشملل يأ « هل كلما نأل اهعيفش يرتشملاف يرتشملا ىلإ دسافلا ءارشلاب

 لوقن انأل ‹ دسافلا ءارشلاب ةارتشملا رادلاب ةعفشلاب ةعيبملا رادلا ذخأ ثيح دسافلا ريرقت

 يف داسفلا مدع عم ادساف ءارش ةارتشملا ضقن نم نكمتم ةعفشلاب ةيناثلا رادلا ذخأ دعب يرتشملا

 نم دسافلا ءارشلا لقني ال ةمث ةعفشلا تتبث ول هنإف « مدقتام فالخب « ةعفشلاب اهذحخأ يتلا

 . زوجي الف هريرقت كلذ يفو . داسفلا فصوب عيفشلا ىلإ يرتشملا

 ققحتم عناملا نكل «ةعفشلا قح توبث يضتقي وهو يرتشملل ناك نإو كلما : ليق نإق

 كلذ ءاقب نإف « ادساف ءارش ةارتشملا وهو ةعفشلا قح هب تبث ام دادرتسا يف ئابلا قح ءاقب وهو

 . دسافلا ءارشلاب ةارتشملا ذخأ نم عيفشلل عنم

 يف نهترملا قح مايقك ةعفشلا نم عني ال وهو ريغلا قح قلعت درجم كلذ نأب : بيجأ
 نم عيفشلا عانتماو ‹ اهبنجب راد تعيب اذإ نهارلل ةعفشلا بوجو عني ال هنإف ةنوهرملا رادلا

 ‹ داسفلا ريرقت موزل عم لب دادرتسالا يف عئابلا قح ءاقب درجمب نكي مل ةلأسملا كلت يف ذخألا

 . ادساف ءارش هارتشا ام خسف نم يرتشملا نكمت نم انركذ ام ىلع انهاه ريرقت الو

 رادلا عئابلا ملس نإ يأ :ش ( هتعفش تلطب هل ةعفشلاب مكحلا لبق عئابلا ملس نإ مث ) :م

 لاوزل عئابلا ةعفش تلطب مئابلل ةعفشلاب يضاقلا مكح لبق يرتشملا ىلإ دسافلا عيبلاب ةعيبما

 ملس اذإ ام فالخب ) :م رادلا عئابلا عاب اذإ امك يأ :ش ( عاب اذإ امك ):م هب اهقحتسي ناك ام

 مكحلا دعب اهب عفش ينا رادلا يف هکلم ءاقب نال ) :م عئابلل ةعفشلاب مكحلا دعب يأ :ش ( هدعب

 عيفشلا كلم يف ةعفشلا هب قحتسيام وهو عئابلا كلم ءاقب نأل يأ :ش ( طرشب سيل ةعفشلاب

 . طرشب سیل اهب مکحلا دعب

 (عئابلا اهدرتسا نإو) :م ةعفشلاب ةعوفشملا رادلا يأ :ش (هكلم ىلع ةعفشلاب ةذوخاملا تيقبف) :م

 م يرتشملل يآ :ش (هل ةعفشلاب مكحلا لبق ىرتشملا نم ) :م دسافلا عيبلاب ةعيبملا رادلا يأ :ش
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 تيقب مكحلا دعب اهدرتسا نإو « ةعفشلاب مكحلا لبق اهب عفشي يتلا نع هكلم عاطقنال تلطب

 نأل ‹ ةمسقلاب مهراج ةعفش الف راقعلا ءاكرشلا مستقا اذإو : لاق . انيب امل هكلم ىلع ةيناثلا

 . ةقلطملا ةلدابملا يف الإ تعرش ام ةعفشلاو ربجلا اهيف يرجي اذهلو « زارفإلا ىنعم اهيف ةمسقلا

 ءاضقب بيعب وأ طرش وأ ةيؤر رايخب يرتشملا اهدر مث ةعفشلا عيفشلا ملسف راد ىرتشا اذإو : لاق

 ‹ دقعلا ءاشنإ يف ةعفشلاو هكلم ميدق ىلإ داعف هجو لك نم خسف هنأل « عيفشلل ةعفش الف ضاق

 رادلاو دسافلا ءارشلاب ةارتشملا رادلا بنجب راد تعيب هتروص يرتشملا ةعفش يأ :ش ( تلطب)

 م هتعفش بلط هنم رادلا عئابلا درتسا مكحلا لبق مث ةعفشلا عيفشلا بلطو يرتشملا دي يف

 نكي مل هنأل عئابلل ةعفشلا تبثت الو :ش ( ةعفشلاب مكحلا لبق اهب عفشي يتلا نع هكلم عاطقنال)

 . راج عوفشملا عيب تقو يف

 مكح دعب ادسافاعيب ةعيبملا عئابلا درتسا نإو يأ :ش ( مكحلا دعب اهدرتسا نإو ) :م

 اهذخأ يتلا يهو ةيناثلا رادلا يأ :ش ( هكلم ىلع ةيناثلا تيقب ):م يرتشملل ةعفشلاب يضاقلا

 ضعب يفو :ش ( انيب ام ىلع ) :م يرتشملا ىلإ عجار هكلم يف ريمضلاو < ةعفشلاب يرتشملا

 ةعفشلاب مكحلا دعب اهب عفشي يتلا رادلا يف هكلم ءاقب نأل هلوق ىلإ هب راشأ . انيب امل خسنلا

 . طرشب سیل
 يفو يرودقلا لاق يأ :ش ( ةمسقلاب مهراج ةعفش الف راقعلا ءاكرشلا مستقا اذإو : لاق ) :م

 م قوقحلا زييت وهو :ش ( زارفإلا ىنعم اهيف ةمسقلا نأل ) :م ءاكرشلا مستقا اذإو خسنلا ضعب

 :ش ( ةقلطملا ةلدابملا يف الإ تعرش ام ةعفشلاو ) :م يضاقلا ربج يأ :ش ( ربجلا اهيف يرجي اذهلو)

 . هجو لك نم ةلدابملا يهو

 لجر ىرتشا اذإ : يرودقلا لاق يأ :ش ( ةعفشلا عيفشلا ملسف راد ىرتشا اذإو : لاق ) :م

 وأ ةيؤر رايخب ) :م عئابلا ىلع رادلا يأ :ش ( يرتسشملا اهدر مٹ ) :م هتعفش عيفشلا ملسف اراد

 هنأل عيفشلل ةعفش الف ضاق ءاضقب ) :م اهيف هدجو بيع ببسب اهدر وأ يأ :ش ( بيعب وأ طرش

 يأ :ش ( دقعلا ءاشنإ يف ةعفشلاو ) :م مئابلا كلم يأ :ش ( هكلم ميدق ىلإ داعف هجو لك نم خسف

 ءءاضقلاب درلا ناك اذإ اميف ينعي :ش ( اذه يف قرفالو ):م دقع ثادحإ ىلإ بجت ةعفشلا

 . حارشلا رثكأ هنع اذكه

 ىنعم لكلا : تلق ءاضقلاب بيعلاب درلا يف يأ « اذه يف قرفلاو هلوق : ةعيرشلا جات لاقو

 ال ثيح :ش ( همدعو ضبقلا نيب ) :م«مهفاف طقف بيعب وأ هلوقل ديق ضاق ءاضقب هلوق نأل دحاو

 نِإو يأ :ش (ءاضق ريغب بيعب اهدر نإو ):م . لصألا يف خسف هنأل « نيهجولا يف ةعفشلا بجت
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 خسفلا دصق دقو امهسفنأ ىلع امهتيالول امهقح يف خسف هنأل ‹ ةعفشلا عيفشللف عيبلا الياقت وأ

 ثلاث عيفشلاو يضارتلاب لاملاب لاما ةلدابم وهو عيبلا دح دوجول ثلاث قح يف ديدج عيب وهو

 . فرع ام ىلع ءاضق ريغب ناك نإو ‹ لصألا نم خسف هلبق نأل ضبقلا دعب بيعلاب درلا هدارمو
 ةعفش ال هانعمو « ءارلا رسكب وهو ةيؤر رايخ الو ةمسق يف ةعفش الو : « ريغصلا عماجلا » يفو

 . هانيب امل ةيؤرلا رايخب درلا ببسب

 ( ةعفشلا عيفشللف عيبلا الياقت وأ ) :م يضاقلا ءاضق ريغب بيع ببسب عئابلا ىلع رادلا يرتشملا در

 . ةلياقملا يف ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو :ش

 كلاملا ىلإ داع هنأل هذخأ عيفشلل نكي مل ناك ببس يأب لصح خسف لك : يعفاشلا لاقو

 يأ :ش ( امهقح يف خسف هنأل ):م -هللا همحر- رفزو روهشملا يف دمحأ لاق هبو « دقعلا لاوزل

 امهتيالول) :م يرتشملاو عئابلا تح يف خسف ةلاقإلاو « ءاضق ريغب بيعلاب درلا نم دحاو لك نأل

 ( ثلاث قح يف ديدج عيب وهو ) :م امهقح يف اًخحسف نوكيف :ش ( خسفلا دصق دقو امهسفنأ ىلع

 ةعفشلا قح ددجتيف اًيناث ىرتشا ئابلا نأك عيفشلا تح يف راصف « عيفشلا وهو :ش

 لالاب لالا ةلدابم وهو عيبلا دح دوجول ) :م خسف هنأل هلوق ىلع فطع عفرلاب عيبو : هلوقو

 م عيفشلا وه ثلاث قح يف ديدج عيبو هلوقب دارملا ن اذه نيب :ش ( ثلاث عيفشلاو يضارتلاب

 ضاق ءاضقب بيعب يرتشملا اهدر مث هلوق نم يرودقلا يأ :ش ( ضبقلا دعب بيعلاب درلا هدارمو)

 : «ةيانعلا  بحاص لاقو . ءاضق ريغب ناك نإو خسف ضبقلا لبق درلا نأل « ضبقلا دعب درلل

 بيعلاب درلل ضاق ءاضقب بيعب وأ هلوق يف يرودقلا دارم يأ « هدارمو هلوق : نوحراشلا لاق

 . همدعو ضبقلا نيب اذه يف قرف الو : كانه هلوق . ضقانت هيف نأل « رظن هيفو ضبقلا دعب

 يأ :ش ( هنأل ) :م هلوق وهو لمأتلاب مهفي كلذ ىلع لدي هليلعت نأل . ضقانت ال : تلق

 :ش ( ءاضق ريغب ناک نإو لصألا نم خسف ) :م ضبقلا لبق يأ :ش ( هلبق ) :م بيعلاب درلا نأل

 . عيبلا يف :ش ( فرع ام ىلع) :م يضاقلا

 اهنوكل اراركت ناك نإو «ريغصلا عماجلا » ةلأسم ركذ انإ :ش ( ريغصلا عماحلنا يفو ) :م

 ةدئاف امهنم لك يفف نيتياورلا فالتخا هظفل يف نألو « ءيجيام ىلع ريسفتلا ىلإ ةجاتحم

 ءارلا رسكب ةيؤر رايخ الو هلوق يوري :ش ( ةيؤر رايخ الو ةمسق يف ةعفش الو ) :م يتآيام ىلع
 هانعمو) :م رايخلا ءار رسكب دارأ :ش ( ءارلا رسكب وهو ) :م هلوقب هيلإ راشآ « ةمسقلا ىلع اقطع

 لطبأف عيفش اهلو اهدري مل اراد ىرتشا اذإ ينعي :ش ( هانيب ال ةيؤرلا رايخب درلا ببسب ةعفش ال

 ىبآو عئابلا اًميش خسف اذه نأل « عيفشلا ةعفش ددجتت مل ةيؤرلا رايخب يرتشملا اهدر مث هتعفش
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 يف تبثي هنأ ةمسقلا باتك يف ةظوفحم ةياورلا نأل ؛ ةعفشلا ىلع اًفطع حتفلاب ةياورلا حصت الو

 ‹ اضرلاب هموزل قلعتي اميف اضرلا يف للخل ناتبثي امهنأل ؛ طرشلا رايخو ةيؤرلا رايخ ةمسقلا
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةمسقلا يف دوجوم ىنعملا اذهو

 . ةلاقإلا فالخب «يضارتلا مدعل عيبلاب هبش هل نوكي الف

 ةياورلا هذهو « لحما ىلعو ظفللا ىلع ةعفشلا ىلع اقطع اهمضو ءارلا حتفب ىوريو

 يف ةظوفحم ةياورلا نأل ؛ ةعفشلا ىلع اًقطع حتفلاب ةياورلا حصت الو ) :م لاق ثيح فنصملا اهعنم

 اميف اضرلا يف للحل ناتبشي امهنأل ؛ طرشلا رايخو ةيؤرلا رايخ ةمسقلا يف تبث هنأ ةمسقلا باتك

 . :ش ( ةمسقلا يف دوجوم ) :ماضرلا يف لاخلا يأ :ش ( ىنعملا اذهو اضرلاب هموزل قلعتي

 حتفلا ةياور ركنأ ثيح ديهشلا ردصلاو يودزبلا مالسإلا رخف كلذ يف فنصملا عبتو

 رايخ الو ةمسق يف ةعفش ال هانعم : لاقف «ريغصلا عماجلا حرش» يف ثيللا وبأ هيقفلا اهتبثأو

 نأ هل ناک هدر يف ةدئاف ال هنأل ةيؤر رايخ ةمسقلا يف بجي مل امنإو  اًصضيأ ةمسقلا يف ةيؤر

 . ةدئاف درلا يف نوكي الف هتعاس نم ةمسقلا بلطي

 تناك اذإ ام ىلع خسفلا ةياور ؟ريغصلا عماجلا حرش» يف ناخ يضاق نيدلا رخف لمحو

 ةمسقلا در ول هنأل ‹ ةيؤرلا رايخ تبثي ال اومستقاف دحاو سنج نم اًتوزوم وأ اليكم ةكرتلا

 هلثم وأ ىلوألا ةرملا يف عقو ام نيع هبيصن يف عقيف ىرخأ ةرم ةمسقلا ىلإ جاتحال ةيؤرلا رايخب
 . ةيؤرلا رايخ ديفي الف

 اذإف ‹ ةيؤرلا رايخب در ول هنأل ‹ ةيؤرلا رايخ ديفي رخآ اًئيش وأ (راقع تناك ولامأ
 هناحبس هللاو ) :م ًاديفم نوكيف « هقفاوي يذلارخآلا فرطلا هبيصن يف عقي اهر اًينااومستقا

 ‹ اًصضيأ بصنلاب ةياورلا يسخرسلا ةمئألا سمش ححصو « يفاكلا » يفو :ش ( ملعأ ىلاعتو

 ضعب ذخأ هبو « ءاضرب وأ ءاضقب ةمسقلا تناك ءاوس ةمسقلا يف ةيؤرلا رايح تبثي ال : لاق و

 . خياشملا
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 ةعفشلا هب لطبت ام باب
 نع هضارعإل هتعفش تلطب كلذ ىلع ردقي وهو « عيبلاب ملع نيح داهشإلا عيفشلا كرت اذإو : لاق

 دهشأ نإ كلذكو : لاق . ةردقلا دنع ىهو رايتخالا ةلاح ققحتي انإ ضارعإلا نأل اذهو « بلطلا

 نإو : لاق . مدقت اميف هانحضوأ دقو راقعلا دنع الو نيعيابتملا دحأ ىلع دهشي ملو سلجملا يف

 ضوعلا درو هتعفش تلطب ضوع ىلع هتعفش نم حلاص

 ( ةعفشلا هب لطبت ام باب ) :م

 . توبثلا دعب لاطبإلا نأل « ههجوأو ةعفشلا هب لطبت ام نايب يف باب اذه يأ :ش

 ردقي وهو « عيبلاب ملع نيح داهشإلا عيفشلا كرت اذإو ):م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نع هضارعإل هتعفش تلطب ) :م ملعلا نيح داهشإلا كلذ ىلع ردقي هنأ لاحلاو يآ :ش ( كلذ ىلع

 ‹ هقح طقسي الف ضارعإلل ال داهشإلا كرت هنأ رهاظلاو عنام كانه ناك اذإ امآ :ش ( بلطلا

 ليكولا ثعب ىلع ر دقي ال وهو نوبراحي موق امهنیبو رخآ دلب يف عيفشلاو اراد ىرتشا اذإ امك
 . ةغبسم ضرأ وأ فوخم رهن امهنيب ناك ول اذكو . هتعفش ىلع ناک

 نأ «ةريحخذلا» يف ركذ دقو مزالب سيل داهشإللا بلط نأ اذه لبق ركذ دق : ليق نإف

 نكمتل اًطايتحا بتكلا يف بلطلا اذه دنع داهشإلا انباحصأ ركذ انإو « طرشب سيل داهشإلا

 . امهنيب قيفوتلا هجو امف « يرتشملا راكنإ دنع هتابثإ

 نع كفني ال ةبثاوملا بلط نأل « ةبثاوملا بلط سفن داهشإلاب داري نأ لمتحي هنأب : بيجأ

 قح يف ليلعتلا نم هركذ ام ليلدب اداهشإ بلطلا اذه يمسو ‹ يضاقلا ملع قح يف داهشإلا

 . انهاه ليلعتلا يف هركذ ام لثم ةبثاوملا بلط كرت

 لاؤسلا داريإل اذكه ةعيرشلا جات هرسفامك ةبلاوملا تلطب داهشإلا رسفاذإ : تلق

 . باوجلا ىلإ جاتحي الف « روكذملا

 دنع يهو « رايتخالا ةلاح ققحتي امإ ضارعإلا نأل ) :م ةردقلا هطارتشا ينعي :ش (اذهو ) :م
 ةبثاوملا بلط كرف ةالصلا يف وهو عمس ول ىتح « ةردقلا دنع ققحتي ضارعإلاف :ش ( ةردقلا

 سلجلا يف دهشأ نإ كلذكو ) :م ربخلا هغلب نيح ذخأ عيفشلا مف ذخآ اذإ امكو . هتعفش ىلع وهف

 هنإف ريرقتلا بلط كرتو ةبثاوملا بلط هب دارأ :ش ( راقعلا دنع الو نيعيابتلا دحأ ىلع دهشي ملو

 . ةعفشلا بلط باب يف هركذ ام ىلإ هب راشأ :ش ( مدقت اميف هانحضوأ دقو ) :م اًضيأ هتعفش طقسي

 م ةعبرألا ةمئألا نيب فالخ الب :ش ( هتعفش تلطب ضوع ىلع هتعفش نم حلاص نإو ) :م

 ال :-هللا همحر- كلام لاقو . -هللا امهمحر- دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( ضوعلا درو)
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 ضايتعالا حصي الف كلمتلا قح درجم وه لب « لحملا يف ررقم قحب سيل ةعفشلا قح نأل

 ىلوأ دسافلابف طرشلا نم زئاجل اب هطاقسإ قلعتي الو «هنع

 م صاصقلا نع حلصلاك هنع هل ضوعلا ذخأ زاجف « كلما ةلازإ ضوع هنأل « ضوعلا دري

 هل لب لحما يف كلم هل سيل عيفشلا نأ ينعي :ش ( لحملا يف ررقتم قحب سيل ةعفشلا قح نأل)

 وه لب ) :م هلوق ىنعم وهو « هنم ضوعلا كرت نوكي ةعفشلا هميلستف « كلملاب ضرعتلا قح

 . اررقتم اكلم هيلول نأل « صاصقلا فالخب كلملل ضرعتلا قح وهو :ش ( كيلمتلا قح درجم

 ءافيتسالا هل زوجي اذهلو « ءافيتسالا قح ىف هل كولمملاك صاصقلا هيلع نم نأ ىرت الأ

 لحملا يف ررقتم قحب سيل ناك اذإ ينعي :ش ( هنع ضايتعالا حصي الف ) :م مكاحلا ةعفارم نودب

 رهظي الف ررضلا عفدل صاصقلا فالخب تبث ةعفشلا قح نأل « هنع ضايتعالا حصي ال

 . ضایتعالا ىح يف هتوبث

 نم زئاجل اب ةعفشلا قح طاقسإ قلعتي ال يآ :ش ( طرشلا نم زئاجلاب هطاقسإ قلعتي الو ) :م
 هنأ هریرقت « لام رکذ هیفام وهو :ش ( یلوآ دسافلابف ) :م لام رکذ هيف سیل ام لام وهو طرشلا

 هنأل زئاج طرشلا اذه ‹ ينم نمشلا بلطي ال ىتح تيرتشا اميف يتعفش تطقس عيفشلا لاق ول

 نودب تطقسأ هلوق درجمب طقسي لب « طرشلا اذهب ةعفشلا طوقس قلعتي ملاذه عمو « مئالي

 « لاب سيل قح نع ضايتعالا طرش وهو دسافلاب هطوقس قلعتيال نألف ٠ طرشلا ققحت
 ۰ . ىلوأ ةوشر هنأو

 تملس لاق ولامك لالا ركذ هيف سيل طرش مئاللا طرشلا : « ناخ يضاق عماج» يفو

 عاب ول ذكو . ةلماعم وأ ةعرازم اهينتعفد وأ اهينترجأ وأ اهينتيلو وأ اهينتعب نأ ىلع كتعفش
 . لاملا همزليالو قافتالاب ةعفشلا طقست لامب يرتشملا وأ عئابلا نم هتعفش

 «ةراجإلاك «عوفشملا عفان عافتنالا عقوي هيف ناك ام نأ هريغو مئالملا نيب لصافلاو

 هيف نكي ملامو .همزلتسي ةعفشلاب ذخألانأل < مئالم وهفاهوحنو « ةيلوتلاو « ةيراعلاو

 . ذخألا مزال ريغ ضارعإ هنأل ؛ مئالم ريغ وهف ضوعلا ذخأك « كلذ

 امو« عيبلاك هلطبي هيف دسافلاف طرشلا نم زثاجلاب هزاوج قلعت دقع لك نأ : لصاحلاو

 نمثلا بلطي ال نأ « طرشب ةعفشلا تطقسأ لوقي نأ وهو طرشلا نم زئاجلاب هزاوج قلعتي ال

 نأ ةيولوألا نايبو ازئاج احيحص طاقسإلا يقبف «٠ ضايتعالا وهو هلطبي ال هيف دسافلاف ينم
 . كلذك ةعفشلا طاقسإو «زاوحجلا يضتقي هنأل ضراعملا نع ملس زتاجلا طرشلا

 يضتقي ةعفشلا طاقسإو ‹ داسفلا يضتقي هنأل ضراعملا نع ملسيال دسافلا طرشلاو
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 ‹ طاقسإلا حصيو طرشلا لطبيف

 ناك « ضراعملا نع ملسي ملام رثؤي ال نألف « طاقسإلا قلعتي مل ثيح « هتمالس عم زاوجلا

 نم زئاجلاب ةعفشلا طاقسإ قلعتي ال ناك اذإ يأ :ش ( طاقسإلا حصيو طرشلا لطبيف ) :م ىلوأ

 تبشي مل : لاقيال ‹ طاقسإلا حصيو طرشلا لطبي ىلوألا قيرطب هنم دسافلابو « طرشلا

 هب حصف لوألا ليلدلاب تبغي لوقن األ « هب لالدتسالا حصي فيكف « طرشلا اذه داسف

 . لالدتسالا

 الأ . طرشلا نم زئاجلاب قلعتي ةعفشلا قح طاقسإ نأل « رظن هيف انلو : يزارتألا لاقو

 تنك نإ رادلا هذه ةعفش تملس : عيفشلا لاق ول : «ريبكلا عماجل ا » يف دمحم لاق ام ىلإ ىرت

 . هريغل اهارتشا دقو « كسفنل اهتيرتشا

 ‹« ميلستب سيل اذهف هريل اهعاب دقو « كسفنل اهتعب تنك نإ كل اهتملس : عئابلا لاق وأ

 طاقسإ ةعفشلا ميلست نأل « قيلعتلا اذه حصو ‹ طرشب ميلستلا قلع عيفشلا نأل كلذو

 هقيلعت حص اًضحم اًطاقسإ ناك امو « درلاب دتري ال اذهلو « قاتعلاو « قالطلاك ضحم

 ‹ ميلستلا كرتي الف ‹طرشلا دوجو دعب الإ لزني ال طرشلاب هقيلعتب حص امو « طرشلاب
 . یھتنا

 عماجلا » حرش يف يفسنلا نيعملا يبأ خيشلا لوق نم دراو ريغلا رظنلا اذه جرختسا : تلق

 . هيف : لاق ثيح «ريبكلا

 يف هقح لطبأ ال هنأل ‹ اًضيأ هتعفش لطبي ال نأ بجي ضوعلا بجي مل اذإ : ليق نإف

 اذإ سفنلاب ةلافكلا يف امك لطبي ال نأ بجي ملسي مل اذإف ٠ ضوعلا ةمالس طرشب ةعفشلا

 . ةءاربلا تبثت مل ضوعلا بجي مل امل ةلافكلا نم هئربي ىتح لام ىلع هل لوفكملا ليفكلا حلاص

 علخلا باب يف ريزنخلاو رمخلاك راصف « ةعفشلا نعاًصضوع حلصيال لالا نآب : هل ليق

 لباقلاو ةأرملا نم لوبقلا دجو اذإ صاصقلا طقسيو قالطلا عقي ةمثو ‹ دمعلا مد نع حلصلاو

 . انهاذک « ءيش بجي ملو

 نم ةعفشلا باتك يفدمحم ركذام ىلع كلذكف سفنلاب ةلافكلا نع حلصلا امأو

 - هنع هللا يضر- صفح يبأ ةياور يف « طوسبملا » نم ةلاوحلاو ةلافكلا باتكو « طوسبملا»

 ىلإ جاتحيو ربي ال - هنع هللا يضر - ناميلس يبأ ةياور ىلع ةلاوحلاو ةلافكلا يف ركذ ام ىلعو

 ذحأ ىتم هنإف ۽ هل ماس نمشلا ناف « ينعم ضوعب طقس دق عيفشلا قح نأ قرفلاو «ةقرفلا

 . نمثلا هيلع بجو ةعفشلاب رادلا
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 قاتعلاو قالطلا فالخبو ‹ ررقتم قح هنأل صاصقلا فالخب ء انيب امل لاب هتعفش عاب ول اذكو

 ¢ فلأب ينيراتخا : ةريخملل لاق اذإ هريظنو . لحلا يف كلم نع ضايتعا هنأل

 يف هقح طوقسل لوقلا نم دب الف ‹ ميلستلا ءازإب ضؤع عون هل ملس دقف نمثلا هل ملس ىتمف

 ضوع هل لصحي ملو ضوع ريغب ليفكلا نع هقح طوقسب ضري مل هل لوفكملا نإف « ةعفشلا
 رظنلا نع باوجملا لصحي باوجلا اذه نمو . ىهتنا « ةلافكلا ىف هقح طقسي الف ًالصأ

 ۰ .روكذملا

 الو قافتالاب هتعفش طقست يرتشملا وأ عئابلا نم ينعي :ش ( لامب هتعفش عاب ولاذکو ) :م

 نع ةرابع راصف ‹« كيلمتلا لمتحيال ةعفشلا قحو « لاب لام كيلمت عيبلا نأل « لاملا همزلي

 هنأل يرتشملاوأ معئابلا نم عاب اذإ اذهو « اهسفن نم هتجوز جوزلا عيبك « اًراجم طاقسإلا
 قيقحت هنأل ةعفشلا لطبت الو« ضوعلا لطبي يبنجألا نع عاب اذإ امآ « ةعفشلا نع ضارعإ

 ةعفشلا قح نأ هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( اني ام ) :م « ريبكلا عماجلا » يف اذك اهريرقتو ةعفشلل

 . هنع ضايتعالا حصي الف كلمتلا قح درجم

 صاصقلا قحك ةعفشلا قح لاقي امع باوج اذه :ش (ررقتم قح هنال صاصقلا فالخب ) :م

 قح هنأل صاصقلا فالخب هلرقب هلع باجأف < حیحص هنع ضایتعالاو « لام ريغ هنوک يف

 ريغ هريغو ررقتم وهف هلبق ناك امع حلصلاب ربتعي ام نأ هريغو ررقتملا نيب لصافلاو « ررقتم
 هل نم قح يف ةحابم تناك لتاقلا سفن نإف« صاصقلاو ةعفشلا يف كلذ يف ربتعاو « ررقتم
 . ررقتم اقح ناكف «همد يف ةمصعلاب لصح حلصلابو ٠ صاصقلا

 اًقح نكي ملف دحاو هجو ىلع هدعبو حلصلا لبق رادلا كليب يرتشملا نإف ةعفشلا يف امأو

 . ًادوصقم

 قالطلا قحك ةعفشلا قح لاقيامع باوجاذه :ش ( قاتعلاو قالطلا فالخبو ) :م

 نأل يآ :ش ( هنأل ):م قاتعلاو قالطلا فالخب هلوقب باجأف « لام ريغ اهنوك يف قاتعلاو

 قالطلا نآ هريرقت :ش ( لحما يف كلم نع ضايتعا):م قاتعلاو قالطلا نم دحاو لك

 هل كلم الف عيفشلا امأ « هنع ضايتعالا زوجيف لحما يف كلذ جوزلل نكل لاب سيل قاتعلاو

 . كلمتلا قح هل لب لحملا يف

 (هريظنو) :م كلذ هل زاج ال كلم هل ناك ولو « ةعفشلا طقسي نأ ريغصلا يلول ناك اذهلو

 هتآرمال جوزلا لاق اذإ ينعي :ش ( فلاب ينيراتخا : ةريخملل لاق اذإ ) :م ةعفشلا قح ريظن يأ :ش

 ةريخملا نوكتف ءلالا بجي الو طقسي قحلا نإف « فلأب ينيراتخا لاقف مدن مث كسفن يراتخا

 ۰ . ةعفشلا قح ريظن
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 «ضوعلا تبشي الو رايخلا طقس. تراتخاف فلأب خسفلا كرت يراتخا : هتأرمال نينعلا لاق وأ

 . لامل بجي الو ةلافكلا لطبت ال : ىرخأ يفو « ةياور يف ةعفشلا ةلزنمب اذه يف سفنلاب ةلافكلاو

 . هعضوم يف فرع دقو ةصاخ ةلافكلا يق يه : ليقو « ةعفشلا يف ةياور هذه : ليقو

 ( ضوعلا تبثي الو رايخلا طقس تراتخاف فلأب خسفلا كرت يراتخا :هتأرمال نيتعلا لاق وأ ) :م

 لام لكل ضوملا ذخأ ناکف ‹« دحاو هجو ىلع هدعبو اهرایتخا لبق اهعضبل كلام هنأل :ش

 ‹ صفح يبآ ةياور نم حلصلاو ةعفشلاو ةلاوحلاو ةلافكلا ةياور يف يأ :ش ( ةياور يف ةعفشلا

 نم كلام طقستو ينم هذخأت نأباذك ىلع ينحلاص : هل لوفكملل سفنلاب ليفكلا لاق اذإ ينعي

 هيلعو : ليق « لطبي بتكلا نم انركذ ام ةياور يف «ناتياور هيفف « انلاصف « بلطلا قح
 ضايتعالا حصي الف بلطلا وهو لعفلا يف ليفكلا قح نأل « ءيش هل لوفكمل ا مزلي الو ىوتفلا

 . هلع

 يبأ ةياور نم حلصلا باتك ةياور يهو ىرخألا ةياورلا يفو يأ :ش ( ىرخأ يفو ) :م

 . نيبو سفنلاب ةلافكلا نيب قرفلا ىلإ جاتحيف :ش ( لالا بجي الو ةلافكلا لطبت ال ) :م نامیلس

 الو ماتلا طاقسإلاب الإ اهتوبث دعب طقسيال يوق قح سفنلاب ةلافكلا نأ قرفلاو ةعفشلا

 بجوأ اذإ هطوقسب هاضر متي امنإو « توكسلاب طقسي ال اذهلو « هب ءاضرلا مات دعب الإ طقسي
 ماتو ‹ طاقسإلا دمتعي سيلف ةعفشلا طوقس امأف« اًيضار نكي مل بجي ملاذإف ءلالا هل

 . طقسي هب ملعلا دعب توكسلا نأ ىرت الأ . هب ءاضرلا

 يف ةياور نوكت ةلافكلا يف ناميلس يبأ ةياور يأ :ش ( ةعفشلا يف ةياور هذه : ليقو ) :م

 ةلافكلا يف صيصنتلا نأ هلصاح . لام ىلع حلصلاب ةعفشلا طقست ال ىتح « اًضيأ ةعفشلا

 . لالا بجي ال هنو اهطوقس مدعب 'ةعفشلا فاضم نوكي لالا بجت الو طقست ال اهنآ

 ينعأ ؛مکحااذه دارأ ۰ نام ياس يآ ةياور يآ لش ( ةصاخ ةلافکلا يف يه :لقو ( :م

 ةلافكلا نع هنربي نأ ىلع مهارد ىلع هل لوفكملا حلاص اذإ ليفكلاو : ءيبكلا عماجلا* حرش

 . مهاردلا نم هل ءيش الو « ةلافكلا » باتك يف صفح يبأ ةياور يف ءاربإلا حص هأربأف

 ناكف ةبلاطملا نع ةءاربلاو ةعفشلا قح طوقس وهو لاب سيل ام ةلباقب لالا مازتلا هنأل «طوسبملا»

 ىلع هحلاص اهنم هجوأ ةثالث ىلع يرتشملا عم عيفشلا حلص « طوسبملا » يفو . ةوشرلا ىنعمب

 يف هتصحب هنيعب رادلا نم تيب ذخأ ىلع هجلاص ام اهنمو . نمشلا فصنب رادلا فصن ذخأ
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 - لاق . هنع ثروت : -هللا همحر- ىعفاشلا : لاقو . هتعفش تلطب عيفشلا تام اذإو : لاق

 يضاقلا ءاضق دعب تام اذإ ام ‹ ةعفشلاب ءاضقلا لبق عيبلا دعب تام اذإ هانعم : -هنع هللا يضر

 يف رم دقو ‹ طرشلا رايخ يف فالتخالا ريظن اذهو « هتلرول مزال عيبلاف هضبقو نمثلا دقن لبق

 ‹ عيبلا تقو همايقو عيبلا دعب ثراولل كلملا تبثيو « هراد نع هكلم لوزي توم اب هنألو « عويبلا

 . هنودب ةعفشلا بجوتسي الف طرش ءاضقلا تقو ىلإ عيفشلل هؤاقبو

 . كلذ دعب رادلا عيمج ذخأي نأ هلو «لطاب ميلستلاو لطاب حلصلا نيهجولا نيذه يفو «نمثلا

 ةعفشلا نع ضارعإلا دجو دقف هسفن لام ىلع هحلاص اذإام وهو : ثلاثلا هجولا يفو

 يف هتعفش بلطي ةعفشلاب اهفصن بلط ول : «طيحملا » يفو . هحلص حصي ملو ‹ حصيف

 . حصألا وهو يعفاشلا باحصأ ضعب لاق هبو لكلا يف اًميلست

 - لاق . هنع ثروت :-هللا همحر - يعفاشلا لاقو . هتعفش تلطب عيفشلا تام اذإو : لاق )م

 لبق يضاقلا ءاضق دعب تام اذإ امأ ‹ ةعفشلاب ءاضقلا لبق عيبلا دعب تام اذإ هانعم : -هنع هللا يضر

 : «يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا مامإلا لاق :ش ( هتثرول مزال عيبلاف هضبقو نمثلا دقن

 ذخألا لبق تام مث « نيبلطب اهتہثأف ةعفشلا بلطو « عيفش اهلو « تعيب اراد نأ :هتروص

 عيفشلا ناك ولو « كلذ مهل سيلف اهذخأ هتثرو دارأف هيلإ يرتشملا ميلستب وأ « ءاضقلاب

 . ىهتنا . هتثرول اًناريم نوكي تام مث « هيلإ يرتشملا ميلستب وأ « ءاضقلاب اهكلم

 مل وأ اهنع ضوعي اغ تناك ءاوس هدنع ةثرولا ىلإ لقتنت ةمزاللا قوقحلا نأ هيف لصألاو

 . هتجاحك هنوكل ثروملا ماقم موقي ثراولا نأل « نكي

 ريغ وهو عيبلا دعب ثداح ثراولا تبثي يذلاو « توملاب لاز دقو كلملاب ةعفشلا : انلقو
 هرايتخاب هلازآ ول اذهلو « ءاضقلا تقو ىلإ هؤاقبو عيبلا تقو همايق وهو هطرش ءافتنال ربتعم

 ۰ . طقس عاب نأب

 :ش ( طرشلا رايخ يف فالخلا ريظن ) :م هنيبو اننيب فالخلااذهو يأ :ش (اذهو )م
 رایخ باب يف :ش ( عويبلا يف رم دقو ) :م ثروي هدنعو « طرشلا رايخ ثروي ال اندنعف

 طرشلا

 تبشيو هراد نع ) :م هكلم لوزي هتومب ةعفشلا نألو يأ :ش ( هکلم لوزي تمل اب هنألو) :م

 ءاضقلا تقو ىلإ عيفشللمؤاقبو ‹ عيبلا تقو ) :م كلملا مايق يأ :ش ( همايقو عيبلا دعب ثراولل كلما

 . روكذملا طرشلا نودب اهقحتسي الف يأ :ش ( هنودب ةعفشلا بجوتسي الف طرش
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 يرتشم ا نيد يف عابي الو هقح ببس ريغتي ملو قاب قحتسملا نأل« لطبت مل يرتسشملا تام نإو
 ذخايو هلطبي نا عیفشللف هتیصوب اهيف يرتشملا ىصوأ وأ يصولاو يضاقلا هعاب ولو « هتيصوو

 ىضقي نأ لبق هب عفشيام عيفشلا عاب اذإو : لاق . هنايح يف هفرصت ضقني اذهلو « هقح مدقتل رادلا
 ‹ هكلمب لاصتالا وهو كلمتلا لبق قاقحتسالا ببس لاوزل هتعفش تلطب ةعفشلاب هل

 وهو :ش ( قاب قحتسملا نأل ):م عيفشلا ةعفش يأ :ش ( لطبت مل يرتشملا تام نإو ) :م

 يف عابيالو ) :م راوجلا وأ ةكرشلاوهو قحتسملا قح يأ :ش ( هقح ببس ريغتي ملو ):م عيفشلا
 مدقي ال ينعي نيد هيلعو يرتشملا تام اذإ ةعوفشملا رادلا عابت ال يآ :ش ( هتيصوو يرتشملا نيد

 ىلع اًمدقم ناكف يرتشملا قح ىلع مدقم هقح نأل « عيفشلا قح ىلع هتيصوو يرتشملا نيد

 . هل یصومل او ميرغلا وهو هتهج نم اًضيآ هقح تبثي نم قح

 . نويدملا توم دعب رادلاب ميرغلا قح قلعت نأل ؛ هنيدب عابي نأ يغبني : تلق نإق

 ىصوملا ىلع مدقت ميرغلا ىلع مدقتاذإو . ريغال ةيلاملا يف هنأل « دكآ عيفشلا قح : تلق

 . مرغلا نع رخأتملا هل

 يف هتيصو وأ ةعوفشملا رادلا يضاقلا عاب ولو يأ :ش ( يصولا وأ يضاقلا هعاب ولو ) :م

 :ش ( هنيصوب اهيف يرتشملا ىصوأ وأ ):م عوفشملا رابتعاب ريمضلا ركذو ‹ تيما يرتشملا نيد
 مدقستل رادلا ذخأيو هلطبي نأ عيفشللف ) :م دحأل اهملس وأ اهب ىصوأ نأب ةعوفشملا رادلا يف يأ

 مدقتل رادلا يف هتيصو لطي اذكو « يرتشملا يصو عيب وأ يضاقلا عيب لطبي نأ يأ :ش ( هقح

 ‹ هنم ءاضق هنأل صقني فيكف « هنم مكح يضاقلا عيب لاقي ال يرتشملا قح ىلع عيفشلا قح

 « اڌفان نوكي الف يرتشملا فرصت يضقي قح عيفشلا نأ ىلع عامجإلل عامجإلا فالخب

 تلاق هبو « هقح مدقتل عنصام عيفشلا ضقن ةربقم وأ دجسم رادلا يرتشملا لعج ول اذهلو

 . ةثالثلا

 نأل «عيفشلا لطبي الجسم هلعج وأ يرتشملا هفقو اميف ةياور يف دمحأو نسحلا نعو

 هتروريص عنم ريغلا قح : انلق . اكولم هنوك نعاذه جرح دقو كولمملا يف نوكتاغنإ ةعفشلا

 (اذهلو) :م حاضيإلا يف صلخي ال ريغلا قلعت عم و« هلل صلخ ام دجسملا نأل « اًققو وأ ادجسم

 فرصت يأ :ش ( هتايح يف هفرصت ضقني ) :م يرتشملا قح ىلع عيفشلا قح مدقتلو يأ :ش
 . اهوحنو هتراجإو هتبهو هعيب لثم يرتشملا

 لاق يأ :ش ( هتعفش تلطب ةعفشلاب هل ىضقي نأ لبق هب عفشيام عيفشلا عاب اذإو : لاق ) :م
 يأ :ش ( هكلمب لاصتالا وهو كلمتلا لبق قاقحتسالا ببس لاوزل ):م لطبي امنإو : يرودقلا
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 ال وهو نيدلا نع أربأ وأ اًحيرص ملس اذإ امك ‹ ةعوفشملا ءارشب ملعي مل نإو هب لوزي اذهلو

 . لاصتالا يقبف لاوزلا عني هنأل ؛ هل رايخلا طرشب هراد عيفشلا عاب اذإ ام فالخب اذهو « هب ملعي

 لاوز نوكلو يأ :ش (اذهلو) :م كلمتلا لبق لاز دقو نيكلملا لاصتا وهو قاقحتسالا ببس

 . عيبلاب ي :ش ( هب لوز ) :م ًالطبم بہسلا

 ‹ ةعوفشملا رادلا ءارشب يأ :ش ( ةعوفشملا ءارشب ):م عيفشلا يأ :ش ( ملعي مل نإو ) :م

 يف دمحأو كلامو هجو يف يعفاشلا لاق هبو < طاقسإلا ةحصل طرشب سيل طقسملاب ملعلا نأل

 طقست امك يأ :ش ( اًحیرص ملس اذإ امك ):م طقسيال ىرخأ ةياور يف : اولاق . ةياور

 . احيرص ةعفشلا عيفشلا ملس اذإ ةعفشلا

 «هنم اهرجأتسي وأ اهايإ هيلوي نأ هلأس وأ يرتشملا عيفشلا مواس اذإ اب لكشي : ليق نإف

 يفامك طرتشيال نأ يغبنيفاهيف طرش ةعفشلاب ملعلاو « ةلالد ةعفشلا ميلست كلذ نإف

 . عيبلا

 اضر ىلع اهتلالدل اهب طقسي انإو ‹« ميلستلل اعضوي مل ةراجإلاو ةمواسملا نأب : بيجا

 ام عيب نأب درو . ءاربإلاو حيرصلا ميلستلا فالخب قتقحتم ريغ ملعلا نودب اضرلاو « عيفشلا

 . ملعي مل نإو هفالخب اهلطبي هنآ مترکذ دقو میلستلل عضوي ملو هب عفشي

 مزلتسي طرشلا ءافتناو ةعفشلاب ءاضقلا تقو ىلإ طرش هب عفشلل اهءاقب نأب : بيجا

 . ةلالدلا ةوق يف هل عوضوملاك ناكف « طورشملا ءافتنا

 مل هنأ لاحلاو نويدملا نيدلا بر أربآ وأ يأ. :ش ( هب ملعي ال وهو نيدلا نعأربأ وأ ) :م

 ةعوفشملا ملعي ال وهو « احيرص ةعفشلا ملس ولامك طاقسإ هنأل < ءاربإلا حصي هنيدب ملعي

 . ةعفشلا بجويو

 . نيدلا طقسي كلذب ملع مث هيرغ هنأب ملعي ملو ناسنإل أربأ ينعي : ةعيرشلا جات لاقو

 ىلإ اهدج هنآ ملعي مل هنآ يعدي ءاج مٹ عيفشلا يضرو راد عاب لجر : « يفاكلا » حرش يفو

 ةحص نأل « هل ةعفشال لاق ملع نيح هتعفش يعديو دعبأ وأ برقأ اهنآ نظ وأ اذك عضوم

 ملعلا ىلع فقوتيال نويدلا يف ءاربإلا ةحصل ةمولعم رادلانوك ىلع فقيال ميلستلا

 . عمسيالف ميلستلا دعب ىوعد اذه ناک ميلستلا حص ىتمف «هرادقمب

 هنأل هل رایخلا طرشب هراد عیفشلا عاب اذإ ام فالخب ) :م روكذملا مكحلا يأ :ش (اذهو ) :م

 ببسلا وهو :ش ( لاصتالا يقبف ) :م كلملا لاوز عنيب يرتشملا رايخ نأل يأ :ش ( لاوزلا عنمي
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 . ةعفشلا هلف عاتبا اذإ يرتشملا ليكوو . هل ةعفش الف عيفشلا وهو عاب اذإ عئابلا ليكوو : لاف

 لوألا نأل ؛ ةعفشلا هلف هل عيتبا وأ ىرتشا نمو .هل ةعفش ال هل عيب وأ عاب نم نأ لصألاو

 ‹ ةياور يف دمحأو هجو يف يعفاشلا لاق هبو < يقب اب ةعفشلا هلف اعئاش هراد ضعب عاب ولو

 تلطب ةعيبملا يلي ام ناك نإو مئاق راوجلا نأل « ةعيبملا يليال كلذو اموسقم هضعب عاب ولاذكو

 . راوحلا لاوزل هتعفش

 ليكو نإ : يرودقلا لاق يأ :ش ( هل ةعفش الف عيفشلا وهو عاب اذإ عئابلا ليكوو : لاق ) :م

 يأ :ش ( عاتبااذإ يرتشملا ليكوو ) :م هل ةعفش الف عيفشلا وه هنأ لاحلاو رادلا عاب اذإ عئابلا

 يأ :ش ( لصألاو ) :م ةعفشلا عيفشلا وهو يرتشمللف يآ :ش ( ةعفشلا هلف ):م ىرتشا اذإ

 نأ وأ يأ :ش ( هل عيب وأ ):م حئابلا ليكو وهو :ش ( عاب نم نأ ) :م نيلصفلا نيذه يف لصألا

 . امهنم دحاو لكل يأ :ش ( هل ةعفشالف ) :م لكوملا وهو دحأل عيب نم

 ناال يرتشملا ليكو وأ « عئابلا ليكو ناك ءاوس ةعفشلا هل : دمحأو يعفاشلا لاقو

 ضعب لاقو . اعرش تباثلا هقح طقسي ال هريغل لمعلابف « لكوملا ىلإ عجري دقعلا قوقح
 . انبهذمك يلبنحلا يضاقلاو ةيعفاشلا

 عاب ولاذكو . عئابلا ليكو نود هتعفش تطقس يرتشملا ليكو ناك نإ ةيعفاشلا ضعب لاقو

 يعفاشلل اًفالخ اندنع هتعفش تلطب عيفشلا زاجأف عيفشلا وهو يرتشملا ريغل رايخلا طرشو

 . دمحأو

 نأب هلجأل یرتشاو يأ :ش ( هل عیتبا وأ ) :م يرتشملا ليكو وهو :ش ( ىرتشا نمو ) :م
 امهيف دحاو لكلف يأ :ش ( ةعفشلا هلف ) :م اهعيفش لاملا برو ةبراضملا لاب براضملا ىرتشا

 . ةعفشلا

 اهعابف عيبلاب رادلا عيفش لكو اذإ رادلا بحاص نأ كلذ نايب : «يواحطلا حرش» يف لاق

 لالا برو ةبراضملا نم راد عاب لجرل اًبراضم نأ ولو . عاب يذلا وه هنأل « هل ةعفشالف

 ناك نإو‹ عيبلا نع ةنيب كلي ال ناك نإو ‹ هلجأل عيب هنأل هل ةعفش الف ىرخأ هل رادب اهعيفش

 وهو هسفنل اراد یرتشا ول هنآ ىرت الأ ‹ ةعفشلا هلف اهارتشاف اهئارشب رادلا عيفش لكو يرتشملا

 الف هنود عيفش ءاجولو .رادلا فصن هنم ذخأ هلثم عيفش ءاج ول ىتح « ةعفشلا هل ناك عيفشلا

 اهذخأي نأ هل ناك اهعيفش لاملا برو راد ةبراضملا لاب براضملا ىرتشا ول كلذكو هل ةعفش

 . هل ىرتشا هنأل « ةعفشلاب

 وه يذلا عئابلا ليكو وهو :ش ( لوألا نأل ) :م هتعفش لطبت الف هل ىرتشا وأ یرتشا نمو
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 ذخألاب هؤارش ضقني ال يرتشم او  عيبلا وهو هتهج نم مت ام ضقن يف ىعسي ةعوفشملا ذخأب

 كلذكو هل ةعفش الف عيفشلا وهو عئابلا نع كردلا نمض ول كلذكو ءارشلا لثم هنأل « ةعفشلاب

 ‹ هل ةعفش الف عيفشلا وهو عيبلا رايخلا هل طورشملا ىضماأف هريغل رايا طرشو عاب اذإ

 ببس ذخأي نأ دارأاذإ ينعي« ةعوفشملارادلا ذخأي يأ :ش ( ةعوفشملا ذخاب ):م عيفشلا

 « ءارش برض ةعفشلاب ذخألا نأل :ش ( عيبلا وهو هتهج نم متي ام ضقن يف ىعسي ) :م ةعفشلا

 . زوجي الف هب متی ام ضقن يف اًيعاس ریصیف اًعئاب هنوک ضقانی ایرتشم هنوکو

 ىرتشا يذلا وهو : يناثلا لصفلا يف يرتشملا يأ :ش ( هؤارش ضقني ال يرتشمل او ) :م

 ضقن هيف سيل هنأل :ش ( ةعفشلاب ذخألاب ) :م هؤارش ضقتني ال عيفشلا وه هنأ لاحلاو ةلاكولاب

 برض هنأ انلق امل :ش ( ءارشلا لثم ) :م ةعفشلاب ذخألا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هتهج نم متيام

 . مهفاف « هيف ضقانت الف ءارش

 هعبت يرتشملا نمض ول يأ :ش (كردلا نمض ول ):م عئابلا ليكوك يأ :ش ( كلذكو ) :م

 :ش ( هل ةعفش الف ) :م عيفشلا وه هنأ لاحلاو يأ :ش ( عيفشلا وهو عئابلا نع ):م قاقحتسالا

 ةعفشلاب ذحألا ناكف هنامضب الإ يرتشملا ضري مل ثيح نم هتهج نم ناك اغنإ عيبلا مات نأل

 . زوجي الف هتهج نم متيام ضقن يف ايعس

 وأ يرتشملا نع نمثلا عيفشلا نمضي نأ ىلع اراد ىرتشا لجر : « ريبكلا عماجلا » يف لاق

 میلست هلک اذهف <« عيبملا ىضمأو عيفشلل رايخلا عئابلا طرتشا وأ كردلا يرتشملا نمض

 نمثلا عيفشلا نمضف عاض اذإ ؟ريبكلا عماجلا» حرش يف يفسنلا نيعملا وبأ خيشلا لاقو

 هنأ سايقلاو « اًناسحتسا طرشلا اذهب عيبلاررقت سلجملا يف لبقو رضاح عيفشلاو يرتشملا نم
 . زوجيال

 عيفشلل ةعفش ال امأو . «طوسبملا» نم عويبلا باتك يف ناسحتسالاو سايقلا دمحم ركذو

 اذکو هب متي عيبلا نأل ‹«هجو نم عئابلاک امإ هجو نم يرتشملا ناكو هجو نم عئابلاك راص هنالف

 عئابلا اذك « هب متي ءارشلا نأل هجو نم يرتشملاك امإو « نمثلا ءادأب يرتشملا بلاطي نأ هل

 قح نأل « تبثي الف ةعفشلا قح توبث يفو « ددرتلا عقوف يرتشملا بلاطي امك نمشلاب هبلاطي
 .تبثي ال تبثي ال نأ نییو تبثي نأ نيب راد ىم ةعفشلا

 ء ءاضقلا ىلإ يدؤي اهباجيإ نأل « ةعفشلا هل نكي مل اغإ هجو لك نم مئابلا : ليق نإف

 . هكلمتل ةعفشلاو عيبلا كيلمتل عيبلا نأل
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 عيفشلا غلب اذإو : لاق . يرتشملا بناج نم رايخلا هل طورشملا بناج فالخب هئاضمإب مت عيبلا نأل

 لوألا يف نمثلا راثكتسال ملس اغنإ هنأل « ةعفشلا هلو لطاب هميلستف

 : هل ليق عيفشلا ةهج نم ناك ام انهاه عيبملا كيلمت نأل « ءاضقلا ىلإ يدؤي ال انه اهو

 هل ةعفشلا باجيإو « هجو نم عئابلا ىنعمب ناك نمثلابو يرتشملا نع ًاليفك ناك اذإ عيفشلا

 . كلمتلاو كيلمتلا يف هجو نم ءاضقلا ىلإ يدؤي

 ءاراد لجر عاب اذإ ةعفشال كلذكو يأ :ش ( هريغل رايخلا طرشو عاب اذإ كلذكو ) :م

 يأ :ش ( عيفشلا وهو عيبلا رايخلا هل طورشملا ىضمأف ):م عيفشلا وهو هريغل رايخلا طرشو

 بلط اذإف :ش ( هئاضمإب مت عيبلا نأل ؛ هل ةعفش الف ) :م عيفشلا وه رايخلا هل طورشملا نأ لاحلاو

 نم رايخلا هل طورشملا بناج فالخب ) :م زوجي الف هتهج نم متام ضقنل اًيعاس نوكي ةعفشلاب

 لطبت ال عيبلا ىضمأف عيفشلا وهو هريغل رايخلا يرتشملا طرش ول ينعي :ش ( يرتشملا بناج
 هذخأ لب هتهج نم متام ضقن يف اًيعاس نوكي ال هنأل « ءاضمإلا لبق اهبلط اذإ نكل « هتعفش

 . رمام ىلع ءارشلا لثم ةعفشلاب

 نأ عيفشلا غلباذإ : -هللا همحر- يرودقلا لاق يأ :ش ( اهنأ عيفشلا غلب اذإو : لاق ) :م

 فلألا نم يأ :ش ( لقاب تعيب اهنأ ملع مث ):م ةعفشلا :ش ( ملسف مهرد فلأب تعيب ) :م رادلا

 فلاب ميلستلاب اضرلا نأل « ملع امك هتعفش تطقس رثكأب تعيب اهنأ ملع ول هنأل « هب ديق

 ال : ىليل يبأ نبا لاقو . ةثالغلا تلاق هبو « « طوسبملا »يف هركذ « هنم رثكأب ميلستلاب يضر

 تعيب اهنأ ملع مث يأ :ش ( رثكأ وأ فلأ اهتميق ريعش وأ ةطنحب وأ ):م نيهجولا يف هل ةعفش

 . فلأ نم رثكأ وأ فلأ امهنم لك ةميق ريعش وأ ةطنحب

 اهتميق ناك ول هنإف « ديفم ريغ رثكأ وأ « فلأ اهتميق : هلوقب هدييقت : يقانغسلا لاقو

 و « ٠ طوسبملا» يف هركذ ام قالطإ نأل « اًضيأ ًالطاب هميلست ناك مهاردلا نم ىرتشا اع لقأ

 هنآ رهظ مث « بوث وأ دبع نمثلا نآ ربجأ ول كلذكو : امهيف لاق ثيح هيلع ليلد ٠ حاضيأإلا»
 نم لقأ نوزوملا وأ « ليكملا ةميق نأ ضرعتي ملو « هتعفش ىلع وهف اًنوزوم وأ اليكم ناک

 ءيش نمثلا نأ ربخأ ولف : لاقو « ةريخذلا» يف لدتسا اذكهو « رثكأو « هب اهارتشا يذلا ةميق

 فلکی اذهو « یھتنا ‹ هتعفش ىلع وھف اًتوزوم وأ ًالیکم ناک هنآ رھظ مث ملسف میقلا تاوذ نم

 رهظ اذإ حصي ال نأالف «ىمسملا نم رثكأ نمشلا رهظ اذإ اميف حصي ملاذإ ميلستلا نأل « اريثك

 . ىلوأ ناک لقأ

 هغلب اميف يأ :ش ( لوألا يف نمثلا راثكتسال ملس اغنإ هنأل ةعفشلا هلو لطاب هميلستف ) :م
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 وأ ليكم لك اذكو ‹ فلتخم سنجل ا ذإ يناشلا يف هب عيب ام رسيتو هغلب يذلا سنجلا رذعتلو

 نأل ؛ رشكأ وأ فلأ هتميق ضرعب تعيب اهنأ ملع اذإ ام فالخب « براقتم يددع وأ نوزوم

 . ريناند وأ مهارد يهو ةميقلا هيف بجاولا

 ملس اغنإ هنأ وأ يآ :ش ( هغلب يذلا سنجلا رذعتلو ) :م لقأب تعيب اهنأ ملع مث فلأب تعيب اهنأ

 ءادأ هيلع رسيتي هنأل « اًاقهد ناك نأب :ش ( هب عيب ام رسيتو ) :م هغلب يذلا سنجلا رذعتل

 تعيب اهنأ هغلب اذإ اميف يأ :ش ( ينافلا يف ) :م ريناندلاو مهاردلا ءادأ هيلع رسعتيو ةطنحلا

 ةطنحلا ريغ مهاردلا نأل :ش ( فلتخم سنجلا ذإ ) :م ريعش وأ ةطنحب تعيب اهنأ ملع مث فلأب

 . ريعشلا ريغ ةطنحلا اذكو « ريعشلاو

 . اضرلا وه انه تئافلاو .فقوتت ال اهنأو طاقسإلا لبق نم ةعفشلا : تلق نإف

 ءهيف ةعفشلا ملس يذلا عيبلادجو امو عيبلا دوجو دعب الإ ‹ ققحتي ال طاقسإلا : تلق

 « رايتخالل اًباوج جرح ميلستلا نألو «ةريغ فلألاب عيبلاو « نيفلألاب عيبلا ملس هنأل

 «تلق امك عيبلا ناك نإ هريدقت راصف « باوجلا يف داعم اك نوكي اباوج جرحخ ىتم مالكلاو

 . هنودب تبثي الف « هب اديقم ناکف « الف الإو ‹ ةعفشلا تملس

 ناب ليکم لک يف مكحلا اذكو يأ :ش ( براقتم يددع وآ نوزوم وأ لیکم لک اذکو ) :م

 ىلع هنإف رثكأ وأ فلآ هتميق ًالثم حلب تعيب اهنآ ملع مث ةطنحب تعيب وآ فلاب تعيب اهنآ هغلب
 ًالثم لسعلا نم راطنقب تعيب وأ مهرد فلآب تعیب اهنآ هغلب نب نوزوم لک يف اذكو . هتعفش

 لك يفاذكو « هتعفش ىلع هنإف رثكأ وأ فلأ هتميق ًالثم تيزلا نم راطنقب تعيب اهنآ ملع مث

 رثكأ وأ فلآ هتميق ضيب وأ زوجي ال تعيب اهنأ ملع مث فلأب اهعاب هنأب هغلب ناب براقتم يددع
 . هتعفش ىلع هنإف

 اهنأ عيفشلا غلب اذإ ينعي :ش ( رثكا وأ فلا هتميق ضرعب تعيب اهنأ ملع اذإ ام فالخب ) :م

 هميلست ناك رثكأ وأ فلأ هتميق ضرعب تعيب اهن ملع مث ةعفشلا ملسف مهرد فلأب تعيب
 راصف :ش ( ريئاند وأ مهارد يهو ةميقلا ) :م ضرعلا يف يآ :ش ( هيف بجاولا .نأل ( :م احیحص

 . مالسإلا خيش رايتخا هركذ يذلا وهو كلذ نم رثكأ رهظ مث « ملسف فلأب تعيب ليق ول امك

 رخآ ءيش هنأ رهظ مث ملسف ميقلا تاوذ نم ءيش نمثلا نأ هربخأ ول : ٠ةريخذلا » يفو

 ريغ نم هتعفش ىلع هنأ دمحم باوجف دبع هنآ رهظو راد نمثلا نأ ربخأ نآب ميقلا تاوذ نم

 . لصف

 ‹ ربخآ ام ةميق نم لقآ رهظ ام هيف ناك اذإ اميف حيحص باوجلا اذه : مالسإلا خيش لاق

 عيفشلاف ميقلا تاوذ نم ناك اذإ نمثلا نأل « ربخأ ام ةميق لثم هتميق تناك اذإ اميف حيحص ريغو
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 . ةينمثلا قح يف دحتم سنجلا نأ : انلو . سنجلا فالتخال ةعفشلا هل : -هللا همحر

 لثم رهظ مث ملسف رانيد فلأ وأ مهرد فلأ هنأ ربخأ هنأكف « ريئاند وأ مهارد نمللا ةميقب ذخأي

 . انهاهاذك هتعفش ىلع ناك لقأ رهظ ولو . احيحص ميلستلا ناك كانهو « رثكأ وأ ربخأ ام

 يتلا ءايشألا نم كلذ هبشأ ام وأ فل هتميق دبع نمثلا نأ ربخأ نآأب سكعلا ىلع ناك ولو

 .  ريناد وأ مهارد هنأرهظ مث ميقلا تاوذ نم يه

 لومحم باوجلا اذه : خياشملا ضعب لاق . لصف ريغ نم هتعفش ىلع هنأ دمحم باوجف

 باوج اذه : لاق مهضعبيو . هل ةعفش الف رثكأ وأ هلثم ناك ول ام لقآ رهظ ام ةميق ناك اذإ ام ىلع

 يف اًنوبغم ريصي دق ةميقلاب ذخأي ناك نإو هنأل « ةمدقنملا ةلأسملا فالخب قالطإلا ىلع حيحص

 اذإ اميف مدعنم ىنعملا اذهو « اًنوبغم ريصي ال ىتح ملس اغنإو « نوكي نظلاب وقتا نأل « كلذ

 نإو ينعي :ش ( رثكأ تناك اذإ اذكو « هل ةعفش الف فلآ اهتميق ريناندٻ تعيب اهنآ ناب نإو )م

 نم رثكأ هتميق ضوعب تعيب اهنآ ربخأ اذإ اميف مهرد فلآ اهتميق ريناندب تعيب رادلا نأ رهظ
 ‹ ريناندلاو مهاردلا نيب ينعي :ش ( سنجل ا فالتخال ةعفشلا هل :-هللا همحر- رفز لاقو ) :م فلآ

 . ةثالثلا تلاق هبو ‹ امهنيب لضافتلا لح اذهلو

 رخآلاب امهدحأ باصن ليمكت ليلدب :ش ( ةينمشلا قح يف دحتم سنجلا نأ : انلو ) :م

 نويدملا ريناندب رفظ اذإ نيدلا برو ريناندلاب عيبلا ىلع ًاهركم نوكي مهاردلاب عيبلاب هركملاو
 راص ولامك ءلالا بر نهب لمع ريناند راص اذإ ةبراضملا لامو « ذخأي نأ هل مهاردلا هقحو

 . مهارد

 ال ابرلا نأل ءًالضافتم رخآلاب امهدحأ عيب زاج ىتح ابرلا تح يف نيسنج انربتعا اغإو

 . ةينزولا ثيح نم داحتالا دجو نإو ديدحلاو مهاردلا نيب ابرلا يرجيال اذهلو

 اًتاسحتسا فسوي يبأ دنع هتعفش لطبت : لاقف فسوي يبأ فالخ ؟رارسألا» يف ركذو

 . امهل اًقالخ

 لوقو -هللا همحر- رفز لوق لثم -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق لعج ٠ ةريخذلا » يفو

 . باتكلا يف ركذ امك -هللا همحر- فسوي يبأ

۳۸1 



 . راوجلا توافتل ةعفشلا هلف هريغ هنأ ملع مث ةعفشلا ملسف نالف يرتشملا نأ هل ليق اذإو : لاق

 ولو . هقح يف دجوي مل ميلستلا نأل « هريغ بيصن ذخأي نأ هلف هريغ عم وه يرتشملا نأ ملعولو
 ةكرش الو ةكرشلا ررضل ميلستلا نأل ‹ ةعفشلا هلف عيمحجلا ءارش رهظ مث ملسف فصنلا ءارش هغلب

 . ملعأ هللاو ‹ هضاعبأ يف ميلست لكلا يف ميلستلا نأل ؛ ةياورلا رهاظ يف ةعفش ال هسكع يفو

 توافتل ةعفشلا هلف هريغ هنأ ملع مث ةعضشلا ملسف نالف يرتشملا نإ: هل ليق اذإو : لاق ) :م

 حرش يف لوألا راتخاو « هل ةعفش ال هجو يف يعفاشلا لاق هبو < يرودقلا لاق يأ :ش (راوجلا

 عم نالف يرتشملا نأ عيفشلا ملع ول يأ :ش ( هريغ عم وه يرتشملا نأ ملع ولو ):م «زيجولا»
 ريغ يأ :ش ( هريغ بيصن ذخأي نأ هلف ) :م دیز لجأل كرت ناك دق ارمعو ايز نآ ملع نأب هریغ

 - يعفاشلا دنعو « ريغلا قح يف يأ :ش ( هقح يف دجوي مل ميلستلا نأل ) :م ورمع وهو نالف

 ولو) :م هریغ بيصن يف الو هبيصن يف ًالصآ هتعفش لطبت ال -هللا همحر- دمحأو -هللا همحر

 ( عيمجلا ءارش رهظ مث ملسف ):م عيب رادلا فصن نأ عيفشلا غلب ولو يأ :ش ( فصلا ءارش هغلب
 ميلستل نأل يأ :ش ( ةكرش الو ةكرشلا ررضل ميلستلا نأل ؛ ةعفشلا هلف ) :م رادلا عيمج يأ :ش

 . رادلا عيمج يف ةعفشلا هل تناكف « انه اه ةكرش الو ةكرشلا ررض لجأل ناک هتعفش

 رهاظ يف ةعفش ال ) :م فصنلا ءارش رهظف لكلا ءارشب ربخي نأ وهو :ش ( هسكع يفو ) :م

 ميلست يأ ‹ ضعب عمج ةزمهلا حتفب :ش ( هضاعبأ يف ميلست لكلا يف ميلستلا نال ؛ ةياورلا

 . ةعفش هل ىقبت الف اهئازجأ عيمج يف ميلست رادلا لك يف ةعفشلا

 - فسوي يبأ نع ىور هنإف دادح نب رمثلا ةياور نع ةياورلا رهاظ يف هلوقب زرتحاو

 يعفاشلا لاق هبو ‹ ة روكذملا ةروصلا يف امك ةروصلا هذه يف ةعفشلا هلف لاق هنأ -هللا همحر

 فالخب ضعبلا ىلع نكمتي دقو «نمثلا ىلع هتردق مدعل لكلا ميلست نوكي نأ زاوحل دمحأو

 . ىلوألا قيرطلاب لكلا ءادأ نع زجع ضعبلا ءادأ نع زجعلا نأل «٠ ضعبلا يف ملس اذإ ام

 اذه : مالسإلا خيش لاق اذك « هل ةعفش ال فصنلا ىرتشا هنأ رهظ ولف : ٠ ةريخذلا » يفو

 فصنلا ىرتشا هنأ ربخأ نأب لكلا نمث لثم فصنلا نمث ناك اذإام ىلع لومحم باوجلا
 . هتعفش ىلع نوكي ةئامسمخب فصنلا ىرتشا هنأ رهظ ول امآ «فلأب
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 عاطقنال هل ةعفش الف عيفشلا يلي يذلا دحلا لوط يف اهنم عارذ رادقم الإ اراد عاب اذإو : لاق

 اهنم عاتبااذإو : لاق . انيب امل هيلإ هملسو رادقملا اذه هنم بهو اذإ اذكو « ةليح هذهو « راوجلا

 امهيف راج عيفشلا نأل « يناثلا نود لوألا مهسلا يف راجلل ةعفشلاف اهتيقب عاتبا مث نمشب امهس
 ةليحلا دارأ نإف « هيلع مدقنيف كيرش يناثلا يف يرتشملا نأ الإ

 ( لصف ) :م

 اًقساف نوكي ابر عيفشلا نأل « هيلإ جاتحم وهو ةعفشلا اهب لطبت يتلا ليحلا نايب اذه :ش

 . هراوج نع بانتجالا ىلإ جاتحيف ايدعتم اًلاظ وأ ايذؤم

 يلي يذلا دحلا لوط يف اهنم عارذ رادقمب الإ ؟راد عاب اذإو ) :م : يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 بهو اذإ اذكو ) :م ةعفشلا طاقسإ يف يأ :ش (ةليح هذهو « راوجلا عاطقنال هل ةعفش الف عيفشلا

 يآ ‹ رادقملااذه نالف نم يأ « هنم بهو اذإ هل ةعفش ال اذكو :ش ( هيلإ هملسو رادقملا اذه هنم

 ىتح هقيرط عم هل بوهوملا ىلإ يأ ‹ هيلإ هملسو عيفشلا يلي يذلا دحلا لوط يف عارذ ردق
 ةمسقلا لمتحيال هنأ الإ اًعئاش ناك اذإ قيرطلاو ‹ نيعم رادقم بهو ام نأل « ةبهلا حصت

 لكلا نمثب هنم رادلا ةيقب عيبي مث قيرطلا يف اكيرش ريصيف ةزئاج اهلمتحي ال اميف عاشملا ةبهو
 . راوجلا عاطقنال هلوق ىلإ هب راش :ش ( انيب امل ) م

 اًمهس رادلا نم ىرتشا نإو : يرودقلا لاق يأ :ش ( نمشب اًمهس اهنم عاتبا اذإو : لاق ) :م

 لوألا مهسلا يف راجلل ةعفشلاف ) :م رادلا ةيقب ىرتشا مث يأ :ش ( اهتیقب عاتبا مث ) :م نیعم نمثب

 يرتشملا نأل :ش ( هيلع مدقتيف كيرش يناثلا يف يرتشملا نأ الإ ء امهيف راج عيفشلا نآل « يناثلا نود
 ناكف مئابلل اكيرش راص لوألا ءزجلا ىرتشا امك هنأل « اکیرش وه ناک يناثلا ىرتشا ثيح

 كلذ دنع وهو « ءارشلا دنع تبشي ةعفشلا قحو « ةلاحم ال هل اكيرش يقابلا ءارش دنع

 . راجلا ىلع امدقم ناكف «كيرش

 فصنلل يرتشملا ناك نإو : فسوي وبأ لاق «يخركلا رصتخم حرش »يف يرودقلا لاقو

 قحأ راجلاو لوألا فصنلا راجلا ذخأ ىتح هيف همصاخي ملف لوألا فصنلل يرتشملا ريغ يناثلا

 لاقتنا لبق فصنلا نع لاز لوألا يرتشملل كلملا نأل « لوألا يرتشملا نم يناثلا فصنلاب

 قحتسا امك راوجلاب يناثلا فصنلا قحتساف راجلا قح يقبو هتعفش تطقسف هيلإ ةعفشلا

 .لوألا

 نأل « لاطبإلا ىلإ لوألا عيفشلا ةبغر ديلقت ىلإ عجرت ةليح هذه :ش ( ةليحلا دارأ نإف ) :م
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 هنع اًضوع بوث هيلإ عفد مث نمشب اهعاتبا نإو . يقابلاب يقابلاو « لثم اًمهرد الإ نمشلاب مهسلا عاتبا
 . رادلا نع ضوعلا وه نمثلاو رخآ دقع هنأل ؛ بوثلا نود نمثلاب ةعفشلاف

 مهسلا عاتبا) :م عبي مل عيفشلا دح لوط نم عارذ رادقم نأل « ذخأي نأ راجلل سيل لوألا يف

 عيفشلا يلي يذلا مهسلا وهو رادلا نم دحاولا مهسلا ىرتشا يأ :ش (ًالثم اًمهرد الإ نمللاب

 وهو نمشلا يقابب رادلا نم يقابلا عاتباو يآ :ش ( يقابلاب يقابلاو ) :م اًمهردالإ فلألاب ًالثم
 . مهردلا

 اهرشع مركلا نم وأ رادلا نم الوأ عيبي نأ وهو «يواحطلا حرش» يف هلاقام هريسفت

 قح هل تبثي ال عيفشلا نأ ىتح ‹ نمشلا ةيقبب اهراشعأ ةعست يبي مث نمثلا نم رثكأب اعاشم

 نيح يرتشما نأل « راشعألا ةعست يف ةعفشلا هل تبثتالو «هنمشب اهرشع يف الإ ةعفشلا

 ‹« طيلخلا وأ رايخلل نوكت اغنإ ةليحلا هذهو « رشعلاب اهيف اكيرش ناك اهراشعأ ةعست ىرتشا
 ذخأي نأ هل ناك اكيرش ناک اذإ عيفشلا نأل « كيرشلل اهب لاتحي الو امهنم ىلوأ كيرشلا نأل

 . نمثلا ليلقب اًضيأ راشعألا ةميق فصن

 راشعألا ةعست عيبو ‹ زوجي نمثلا ريثكب امهنم رشعلا عيب نإف ريغصلل رادلا تناك نإو

 ال هيف سانلا نباغتي ال ام ردق هتميق نم لقأب ريغصلا لام عيب نأل ‹ زوجيال نمثلا ليلقب

 ةعست يف هؤارش زوجي الو « رسعلا همزاي نأ وهو يرتشملا ةرضم ليحلا هذه يف نوكيف «زوجي
 ةئام نم ءزج هراد نم عيبي نأ وهو زيغصلا راد يف ةليحلا هذهب لاتحي نأ زوجي دقو . راشعألا

 . ءرج

 تبثت اغإف « هنمث لثمب رادلا ةيقب عيبي مث هتميق نم رثكأ نمشبو ءزج فلأ نم اءزج عيب وأ

 اكيرش عيفشلا ناك اذإ امأف « طيلخلاو راجلل ةليحلا هذهو « ةصاخ لوألا ءزجلا يف ةعفشلا هل

 . فصنب ةيقبلا فصن ذخأي هنإف

 ظفل اذه :ش ( بوثلا نود نمللاب ةعفشلاف هنع اًضوع ابوث هيلإ عفد مث نمشب اهعاتبا نإو ) :م

 ةعفشلاف نمشلا نع اًضوع اًبوث عئابلا ىلإ عفد مث نمشب رادلا ىرتشا نإو . اًضيأ يرودقلا
 ۾ رخآدقع نمشلا نع نمللا عفد نأل يأ :ش ( رخآ دقع هنأل ) :م بوثلا نود نمشلاب نوت

 لثمب تبثت ةعفشلا نأل « بوغلا نود نملاب ةعفشلا نوكتف :ش ( رادلا نع ضوعلا وه نمللاو)

 لاد هب یرتشا وآ نمش يرتشملل بهو ول عئابلا نأ ىرت الأ . هب رادلا تعيب يذلا نمللا

 كلذك ‹ يناثلا دقعلا تكلم اهنأل ةيناثلا رادلا ةميق ذخأي الو دقعلا لاح ىمسملاب عيفشلا اهذخأ

 . انتلاسم يف
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 اهب ىطعيو هتميق فاعضأب عابيف ةكرشلاو راوجلا معت ىرخأ ةليح هذهو : -هنع هللا يضر- لاق

 عيبلا مايقل بوثلا يرتشم ىلع نمشلا لك ىقبي ةعوفشملا تقحتسا ول هنآ الإ ٠ هتميق ردقب بوث

 . هب ررضتيف يناثلا

 بحاص لاق يأ :ش ( ةكرشلاو راوجلا معت ىرخأ ةليح هذهو :-هنع هللا يضر - لاق ) :م

 ىرخأ ةليح نمثلا نع اًبوث هيلإ عفد مث نمشب اهعاتبا يتلا ةلأسملا يهو ةلأسملا هذه «ةيادهلا»

 نيتلوألا نيتليحلا فالخب كيرشلاو راوجلا قح يف اهب لاتحب ينعي ‹ ةكرشلاو راوجلل حلصي
 . هرخآ ىلإ . . . عارذ رادقم الإ اراد عاب اذإو هلوقب يرودقلا امهركذ

 قح يف امهب لاتحم امهنإف هرخآ ىلإ . . .اهتيقب عاتبا مث ًامهس اهنم عاتبا نإو : هلوقبو
 . كيرشلا ال راجلا

 يآ :ش ( هتميق فاعضأب عابيف ) :م هلوقب ةليحلا هذه ةيفيك -هللا همحر- فنصملا نيب مث

 يرتشملا يطعي مث يأ :ش ( هتميق ردقب بوث اهب ىطعيو ) :م عيبملا ةميق فاعضأب عيبملا عابي

 ‹نايب عقاولا يف عيبملا ةميق ردقب بوثلا كلذ نوكي اًبوث ةميقلا فاعضأ نم هيلع بجو ام ةلباقم
 يواسي ام عيبي نأ :« يواحطلا حرش » يف هركذ ام كلذ « عيبملا ةميق فاعضأب عيبملا عابي يآ

 يواسي اًضرع ةرشعو فلأب عيبي مث مهارد ةرشع الإ مهرد فلأ نمئلا نم دقنيو نيفلأب اًقلأ

 الإ اهذخأي ال عيفشلا نكلو «لصاحلا يف مهرد فلأب يرتشملل رادلا تلصحف مهارد ةرشع

 . مهرد يفلأب

 « ظوحألا وه اذه « مهارد ةرشع يواسي ارانيد ضرعلا ناكم لعجي نأ عئابلل لضفألاو
 فرصلا لطبي هنأل «هاطعأ ام لغم عئابلا ىلع عجر يرتشملا دي نع تقحتسا ول رادلا نأ ىتح

 . قاقحتسالاب

 ةرشع يواسي بهذلا ىوس اًضوع نمثلا ةيقبب عاب ناك ول ءاعفشلا عيمحل ةليحلا هذهو

 ةرضم هيف نوكيو مهرد يفلأب ئابلا ىلع يرتشملا عجري قاقحتسالا دنعف « انركذ امك مهارد

 . عئابلا ىلع

 ينعأ « ىرخأ هذهو «هلوق نم وأ ةكرشلاو راوجلا معن هلوق نع ىنشتسا :ش ( هنأ الإ ) :م

 قحتسي قحتسملا روهظ ريدقت ىلع عئابلا ىلع ررضلا عوقو مهو اهيف نأ الإ « ةماع ةليح اهنآ
 نمللا لك ىقبي ) :م ةعوفشملا رادلا يأ :ش ( ةعوفشملا تقحتسا ول ) :م :هلوق ىنعم وهو « رادلا

 عئاب ررضتي يأ :ش ( هب ررضتيف يناثلا عيبلا مايقل ) :م رادلا عئاب وهو :ش (بوثلا يرتشم ىلع
 نأل كلذو «رادلا ةميق فاعضأ وه يذلا نمفلا لكب هيلع رادلا يرتشم عوجرب رادلا

 تبشيف ‹ بولا يف اهعئابو رادلا يرتشم نيب ترج يتلا ةعيابملا لطبت رادلا قاقحتساب
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 رانيدلا در بجيف فرصلا لطبي عوفشملا قحتسا اذإ ىتح « رانيد نمثلا مهاردلاب عابي نأ هجوألاو

 -هللا همحر- فسوي ىبآ دنع ةعفشلا طاقسإ ىف ةليحلا هركت الو : لاق. ريغ ال

 دقعلا يفاروكذم نوكي ام اهنمثو رادلا نمشب عئابلا ىلع عوجرلا اهيرتشمل رادلا قاقحتساب

 عابي نأ ) :م رادلا عئاب ررضتي ال نأ ةلأسملا هذه يف هجولا ينعي :ش ( هجوألاو ) :م

 رانید هلوقو < مهاردلل ةفص رجلاب نمثلا هلوقو < فراصت ينعي :ش ( راتب نمشلا مهاردلاب

 ( فرصلا لطبي عوفشملا قحتسا اذإ ىتح ) :م لعافلا نع بان لوعفم عابي هلوق ىلإ دنسم عفرلاب

 در عئابلا ىلع بجي يأ :ش ( ريغ ال رانيدلا در بجيف ) :م نمشلا مهاردلاب رانيدلا عيب وهو :ش

 رادلا عيبي نأ : « ناخ يضاق » يف هركذام كلذ نايب ‹ ريغال فرصلا هب عقو يذلا رانيدلا

 مهرد ردقالإ ةعفشلا ضبقي مث مهرد فالآ ةرشعباهعيبي نأ دارأاذإ املأ نيرشعب

 . رثكأ وأ لقأ وأ ريناند ةرشع يقابلاب ضبقيو « ةئامسمخو

 ال رادلا تقحتسا ولو « ةعفشلا يف بغري الف املأ نيرشعب اهذخأي نأ عيفشلا دارأ ولو

 هيلع نكي مل هنأ رهظ رادلا تقحتسا هنأل « هاطعأ اب عجري لب « املأ نيرشعب يرتشملا عجري

 هنآ اقداصت مث عئابلا ىلع يرتشملل يتلا مهاردلاب راقعلا عاب ول امك « فرصلا لطبيف رادلا نمث

 . فرصلا لطبي هنإف نيد هيلع نكي مل

 لاق يأ :ش ( -هللا همحر- فسوي يبأ دنع ةعفشلا طاقسإ يف ةليحلا هركت الو : لاق ) :م
 . هعفدل وأ بوجولا دعب عفرلل نوكي نأ امإ باتكلا اذه يف ةلمجلا نأ ملعا : يرودقلا

 معن لوقيف ذخألا يف كل ةجاح الف كل اهلوأ امأ عيفشلل يرتشملا لوقي نأ لثم : لوألاف

 . عامجإلاب هوركم وهو « ةعفشلا هب طقست

 دنع هورکمو فسوی يبأ دنع هورکم ريغ خياشملا ضعب لاق « هيف فلتخم : يناثلاو

 نإ : ليقف : « يواحطلا حرش » يف لاقو « باتكلا يف هركذ يذلا وهو -هللا همحر-دمحم

 . عامجإلاب هوركمف بوجولا دعب امأف « بوجولا لبق لاطبإلا ةليحلا يف فالتخالا

 وأ توبثلا دعب تناك نإ امأ نيهجو ىلع ةعفشلا لاطبإ ىف « ةيماسحلا تاعقاولا » ىف لاقو

 . توبثلا لبق

 هبشأ امو ينم هرتشا عيفشلل يرتشملا لوقي نأ وحن قافتالاب هوركم : لوألا هجولا يفف

 . بجاو قحل لاطبإ هنأل «. كلذ

 سيل هنألو راتخلا وه اةسافوأ الدع عيفشلا ناك ءاوس هب سأب ال : يناثلا هجولا يفو

A 



 ام ةليحلا انحبأ ولو ‹« ررضلا عفدل تبجو اغنإ ةعفشلا نأل -هللا همحر- دمحم دنع هركتو

 فالخلا اذه ىلعو « اررض دعي الف قحلا تابثإ نع عنم هنأ : -هللا همحر- فسوي يبألو .هانعفد

 . ةاكزلا طاقسإ ىف ةليحلا

 . ةاكزلا بوجو عنم يف ةليحلا ةيناثلاو هذه اهادحإ < لئاسم ثالث سحلا اذه نمو لاطبإب

 . مهرد نيرشعو ةئام سلفو مهرد ةئام عاب نأب ابرلا عفدل ةليحلا : ةئلاثلاو

 ةليحلا امأو . زوجيو لحي اميف ليحل اب سأب ال :« ليحلا» باتك لوأ يف فاصخلا لاقو
 ‹ هب سأب الف هوحنو اذه نم ناك ام « لالحلا ىلإ جرخيو مارحلا نم لجرلا هب صلختي ءيشب

 ‹ هتوي ىتح لطاب يف لاتحي وآ هلطبي ىتح لجرلا قح يف لجرلا لاتحي نأ كلذ نم هركي امنإو

 . ةهبش هيف لخدي ىتح ءيش يف لاتحي وأ
 طقست ال ةليحلاب دمحأ دنعو . يعفاشلا لاق هبو :ش (-هللا همحر- دمحم دنع هرکتو )م

 .'ةعيدخلا لت ال» : لإ هلوقل لثملا نمشب ذخأي نمثلا ةلاهج وأ بوهوملا ةروص يفو . ةعفشلا

 يف هب ررضتي ريغلا ناك نإو < ثيدحلاو ةيآلاب عورشم هسفن نع ررضلا عفدل ةليحلا : انلق

 :ش ( هانعفد ام ةليحلا انحبأ ولو < ررضلا عفدل تبجو اغنإ ةعفشلا نأل ) :م ررضتي مل اذإ فيكف هنمض

 :ش (فالخلا اذه ىلعو ) :م أبرلا طاقسإ يف ةليحلا هركت ال امك هركي الف :ش ( اررض دعي الف ) :م

 يبآ دنعف :ش ( ةاكزلا طاقسإ يف ةليحلا ):م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ نيب روكذملا

 . هرکت: دمحم دنعو « هرکیال : -هللا همحر- فسوي

 هللاو « ةاكزلا يف دمحم لوق ىلعو « ةعفشلا يف فسوي يبأ لوق ىلع ىوتفلا : ليقو

 . ملعأ یلاعتو هناحبس
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 ىحضلا يبآ نع رباج نع يدوعسملا انث عيكو انثدح : لاق دمحأ جرخأ نكلو . ظفللا اذهب بيرغ : عوضوم )١(

 الو ةبالخ تالفحملا عيب » : لاق قودصملا قداصلا وهو زاب هللا لوسر انث : لاق هللا دبع نع قورسم نع

 . ملسمل ةبالخلا لحت

 )۲۲٤۱( مقر ثیدح ۷٥۳( /۲) ةجام نبا هجرخأ دمحأ قیرط سفن نمو

 . مهتم وهو يفعجلا رباج هدانسإ يفو : تلق
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 ةقرفتم لئاسم
 اهارتشا نإو « مهدحأ بيصن ذخأي نأ عيفشللف « لجر نم اراد رفن ةسمخ ىرتشا اذإو : لاق

 ةقفصلا قرفتت ضعبلا ذخأب يناثلا هج ولا يف نأ قرفلاو « اهكرت وأ اهلك اهذخأ ةسمخ نم لجر

 قرفتت الف مهدحأ ماقم عيفشلا موقي لوألا هجولا يفو . ررضلا ةدايز هب ررضتيف يرتشملا ىلع
 ناك اذإ ام نيب اذه يف قرف الو . ةقفصلا

 ( ةقرفتم لئاسم ) :م

 هنأل نيولتلا عنم اغإو « لئاسم هذه يأ « فوذحم ًأدتبم ربخ هنأ ىلع لئاسم عافترا :ش

 ىلع بصنلا زوجيو . هتفص عفرلاب ةقرفتمو . مهاردو دجاسمك عومجلا ىهتنم ةغيص ىلع
 ريغصلا عماجلا » يف -هللا همحر- دمحم ركذي ملو امهوحن وأ كاه وأ ةقرفتم لئاسم ذخ ريدقت

 . لئاسملا هذه الإ ةعفشلا لئاسم نم

 لاق يأ :ش ( مهدحأ بيصن ذخاي نأ عيفشللف لجر نم راد رفن ةسمخ ىرتشا اذإو : لاق ) م

 نم اورتشا رفن ةسمخ يف ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم هيف اهتروصو « ريغصلا عماجلا » يف
 نمدحاو ىرتشا نإف « كلذ هل لاق مهدحأ بيصن ذخأينأ دارأف عيفش اهلو اراد لجر

 . ىهتنا « ضعب نود مهضعب بيصن ذخأي نأ عيفشلل نكي مل ةسمخلا

 . « ريغصلا عماجلا» عويب يف دمحم هركذو

 يضاقلاو كلام لاق هبو :ش (اهكرت وأ اهلك اهذخأ ةسمخ نم لجر اهارتشا نإو ) :م

 لاق هبو « مهدحأ ةصح ذخأي نأ هل حصألا يف يعفاشلا لاقو . هجو يف يعفاشلاو يلبنحلا

 نآ ) :م نيلصفلا نيب :ش ( قرفلاو ) :م لوألا لصف يف فالخ الو ‹ لوألا لصفلا يف امك دمحأ

 م هيلع ةقفصلا قرفتت يأ :ش ( هب ررضتيف يرتشملا ىلع ةقفصلا قرفتت ضعبلا ذخأب يناثلا هجولا يف

 صيقشتلا ررضو ء«ررض هنم كلما ذخأ نإف « صيقشتلا ررض ةدايز ىهو :ش ( ررضلا ةدايز )

 هب ررضتي هجو ىلع عرشت الف ليخدلاررض عفدل تعرش ةعفشلاو « كلذ ىلع ةدايز
 . ادئاز اررض ليخدلا

 دقف مهدحأ بيصن ذخأ اذإ هنأل :ش ( مهدحأ ماقم عيفشلا موقي لوألا هجولا يفو ) :م

 ناكاذإ اذه يرتشملا ىلع :ش ( ةقفصلا قرفتت الف ) :م هماقم ماقو « ىرتشا ام عيمجب هيلع كلم

 عئابلا نم مهدحأ بيصن ذخأي نأ عيفشلا دارأف « نمثلا اودقني مل اذإ امآأف « ادوقنم نمللا

 ١ . عئابلا ىلع ةقفصلا قيرفت نم هيف ال كلذ هل سيل نمثلا نم اهتصحب

 ناك اذإ ام نيب ) :م نييرتشملا دحأ بيصن عيفشلا ذخأ يف يأ :ش ( اذه يف قرف الو ) :م
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 هيلع ام دقن اذإ مهدحأ بيصن ذخأ هنكمي ال ضبقلا لبق نأ الإ « حيحصلا وه هدعب وأ ضبقلا لبق

 ام فالخب نييرتشملا دحأ ةلزنم عئابلا ىلع ديلا قيرفت ىلإ يدؤي اليك « هتصح رخآلا دقني مل ام

 نأل ؛ ةلمج نمشلا ناك وأ اتمث ضعب لكل ىبمس ءاوسو « عئابلا دي تطقس هنأل ؛ ضبقلا دعب

 نمثلل ال ةقفصلا قيرفتل اذه يف ةربعلا

 وه ):م ضبقلادعبو يأ :ش (هدعب وأ ) :م رادلا يرتشم ضبق لبق يأ :ش ( ضبقلا لبق

 - ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلاو انباحصأ نع يرودقلا ىورامع هب زرتحا :ش ( حيحصلا
 ‹ ضبقلا لبق مهدحأ بيصن ذخأي نأ عيفشلل نكي مل نينثا اناك اذإ يرتشملا نأ -هللا همحر

 . ةقفصلا هيلع قرفتتف عئابلا ىلع عقي كلمتلا نل

 ذخأ دقو يرتشملا ىلع عقي ذئئيح كلمتلا نأل « ضبقلا دعب مهدحأ بيصن ذخآأي نآ هلو

 عيفشلا نأ ينعي اذه يف قرف الو هلوق نم ىنشتسا :ش ( ضبقلا لبق نأ الإ ) :م هكلم عيمج هنم

 . ضبقلا لبق نأ الإ « هدعبو ضبقلا لبق نييرتشملا دحأ بيصن ذخأ

 م نييرتشملا دحأ بيصن ذخأ عيفشلا نكي ال يأ :ش ( مهدحأ بيصن ذخأ هنكمي ال ) :م

 ىلع ديلا قيرفت ىلإ يدؤي اليك هتصح رخآلا دقني ملام هيلع ام ) :م نييرتشملا دحأ :ش ( دقناذإ)
 يدؤي نمثلا نم هيلع ام نييرتشملا دحأ دقن مدع دنع مهدحأ بيصن هضبق اذإ ينعي :ش (عئابلا

 ام دقن ذإ :ش ( نييرتسشملا دحأ ةلرنمب ) :م بيرق نع هانركذ امك عئابلا ىلإ ةقفصلا قيرفت ىلإ

 الغل نمثلا نم مهيلع ام عيمج مهلك يدؤي ىتح رادلا نم هبيصن ضبقي نأ هل سيل نمثلا هيلع

 . عئابلا ىلع ديلا قيرفت مزلي

 الف :ش ( عئابلا دي تطقس هنأل ) :م رادلا يرتشم ضبق يأ :ش ( ضبقلا دعب ام فالخب ) :م

 ىمس ءاوس يأ :ش ( ةلمج نمثلا ناكوأ اًنمث ضعب لكل ىمس ءاوسو ) :م هيلع ديلا قيرفت مزلي

 . ةعفنم عييلا نوكي نأ هب ةدحاو ةلمج نمثلا ناك وأ « اًنمث عيبا ءازجأ نم ءزج لكب ئابلا

 ول ىتح ‹ نمثلا قيرفت ال يأ :ش ( نمثللال « ةقفصلا قيرفتلاذه يف ةربعلا نأل ) :م

 لك بيصن ىرتشاو « نينثا مئابلاو « ادحاو يرتشملا ناك اذإ اميف ءادتبالا نم « ةقفصلا تقرفت

 ررض « يرتشملا قحل نإو « امهدحأ بيصن ذخأي نأ عيفشلل ناك هدح ىلع ةقفصب امهنم دحاو

 . كلذك ىرتشا ىتح معيبملا اذهب يضر هنأل ؛ ةكرشلا بيع

 «دقعلاو ءدقاعلا دحتي نأ « ةقفصلا داحتا يف « عماجلا» ىلإ ًالاحم : يشاترمتلا ركذو

 ‹ امكنم ٿعب : نييرتشملل عئابلا لاق نأب نادحتم نمثلاو « دقعلاو < دقاعلا ددعتي وأ « نمثلاو

 دقعلا وهو حجار داحتالا بجويام نأل ‹ ةقفصلا دحتت كنم انعب يرتشملل ناعئابلا لاق وأ
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 . (ىهتنملا ةيافك» ىف اهانركذ تاعيرفت انههو

 قرفت ول امآ « كلذ يرتشأ لاقو اذكب اذهو اذكب اذه تعب لاق نأب دحاو دقاعلاو دقعلاو نمثلاو

 ناحجرل ةقفصلا قيرفت : ليق .نملاو دقاعلا قرفتو دقعلا دحتا نإو ‹ ةقفصلا قرفتت ةثالثلا

 ‹« ناسحتسا يناثلاو « امهلوق وهو « سايق لوألا : ليقف «قرفتيال .: ليقو . قرفتلا ةبنج

 .-هللا همحر- ةفينح يبأ لوق وهو

 يف يح ركلا اهركذ تاعيرفتلا كلت :ش ( «يهتنملا ةيافك» يف اهانركذ تاعيرفت انههو ) :م

 ءارشب نيلجر لجر لكوف ةلاكوب ءارشلا ناك اذإ كلذكو : لاقف اباب اهيلع بوبو «هرصتخم

 ليكولاو نيلجر لكوملا ناك نإو . نييرتشملا دحأ بيصن ذخأي نأ عيفشللف عيفش امهلو راد

 (هرداون» يف دمحم نع ةعامس نبا لاق . نيلكوملا دحأ بيصن ذخأي نأ هل نكي مل ادحاو ًالجر

 . هل ىرتشملا ىلإ رظنأ الو يرتشملا ىلإ رظنأ اغإ : لاقو « كلذ

 ‹« ءيش نود اًئيش ذخأي نأ هل سيلف ةرشعب یرتشا ول كلذكو : -هللا همحر- دمحم لاق

 وأ نينثا نم ذخأي وأ « نيرخآلا عديو دحاو نم ذخأي نأ عيفشلل ناك لجرل ةرشع ىرتشا ولو

 . ةيقبلا عديو ةئالث

 ءارشلا يف نيليكولاو ليكولا يف : ؛رداونلا» يف -هللا همحر- دمحم نع ماشه ىور اذكو

 نودامهدحأ ذخأي نأ دارأف « اًعيمج امهل عيفش ءاجف ةدحاو ةقفص نيراد لجرلا ىرتشا اذإو

 دايز نب نسحلا لاقو -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق وهو « كلذ هل سيلف ىرحخألا

 اذإو . نسحلا لوقاذهو « ىرخألا نود امهدحأ ءاش نإو امهذخأ ءاش نإ رايخلاب عيفشلا رفز نع

 ىبأ نب نسحلا نإف ةدحاو ةقفص امهيلع عيبلا عقو ىرخألا نود امهدحأل ًاعيفش عيفشلا ناك

 كلذكو « ةصحل اب رواجت يذلا ذخأي نأ الإ هل سيل نأ - هللا همحر- ةفينح يبأ نع ىور كلام

 ذخأي هناف لاق امهادحإ يلي راج هلو نیفص ًالثم نیراد یرتشا لجر يف دمحم نع ماشه یور

 ةحرقأ ةرشع يف لوقيام دمحمل تلق : ماشه لاقو . ىرخألا يف هل ةعفش الو ةعفشلاب هيلي يتلا

 ذخأي نأ عيفشلل لاقف « ةحرقألا ةرشعلا تعيبف ناسنإ ضرأ اهنم دحاو يلي لجرل ةقفص ًالثم

 : تلق . دح ىلع حارق لك نأل لاق مث : هل تلق . ةعفش اهتيقب يف هل سيلو هيلي يذلا حارقلا

 . هيلي اميف الإ هل ةعفش ال لاق « ةانسم وأ رورم يه اغإو « رهن الو قيرط امهنيب سيل

 رودلا نم اهيف ام ىلع اندنع ةيرقلاو اهعاب لجرل ةصلاخ ةيرق يف دمحمل تلق : ماشه لاقو

 . ةصلاخ ةيرقلا تويب ىلع اندنع ةيرقلا نكلو : دمحم لاق موركلاو نيضرألاو

 لاق اًتاسنإ يلت اهنم ةيحانو اهضرأو اهموركو اهرودب ةيرقلا هذه لجر عاب : دمحمل تلق
 هيلي يذلا حارقلا ذخأي نأ عيفش لكلاو : تلق هيلي يذلا حارقلا ذخأي نأ عيفشلل : دمحم
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 راص يذلا فصنلا عيفشلا ذخأ عئابلا همساقف موسقم ريغ راد فصن ىرتشا نمو : لاق
 ضبقلا متي اذهلو « عافتنالا ليمكت نم اهيف ال ضبقلا مات نم ةمسقلا نأل ‹ عدي وأ يرتشملل

 ئابلا ىلع ةدهعلا دوعسب هيف عفن هل ناك نإو « ضبقلا ضقتنيال عيفشلاو « ةبهلا يف ةمسقلاب
 ةكرتشم ا رادلا نم هبيصن نيكيرشلا دحأ عاب اذإ ام فالخب همامت نم وه ام ضقنب ال اذكف

 عي مل يذلا يرتشملا مساقو

 ركني ملف يرتشملل ةيرقلا طسو ىقبيو اهضرأ أدرأ كلذو ةيرقلا يشاوح اوذخأي نأ كشوأو
 يف دايز نب نسحلا یورو يخركلا رصتخمل هح رش يف يرودقلا لاقو لوقي هب هتیاورو « دمحم

 ذخأي : لاق « زاج ةحرقألل دحالو « ةقرفتم ةحرقأ اهضرأو اهضرأب ةيرق ىرتشا لجر
 نع كلام يبأ نبا ىورو . هاوس ام عديو حارقلا كلذ ذخأي نأ هل سيلو ةعفشلاب اهلك ةيرقلا

 وه يذلا حارقلا الإ ذخأي نأ هل سيل : لوقي ناك ةفينح ابأ نآ -هللا همحر- فسوي يبأ

 تناك اذإ ةحرقألا هذه نأ هسايق ىلع ءيجي يذلاو لاق . ةفلتخم ةحرقألا هذه نأل « هقصالم

 - ةفينح ابأ نأ ىلع لدياذهو « ةدحاو رادو دحاو حارقك يهف ةدحاو ةيرق وأ ةدحاو ةقفص نم

 ررضتيل هنأل « عيمجلا عيفشلا ذخأي لاقف عجر مثدمحم لوق لثم لوقيناك -هللا همحر

 . ةدحاولا رادلاك هعيرفتب

 يأ :ش ( موسقم ريغ راد فصن ىرتشا نمو ):م : « ريغصلا عماحلا ١ يف يأ :ش ( لاق ) :م

 ( عدي وأ يرتشملل راص يذلا فصنلا عيفشلا ذخأ عئابلا همساقف ) :م موسقم ريغ فصنلا نوك لاح

 ذخآ ىتح ئابلا ىلإ عفدا يرتشملل لوقي نأب ةمسقلا ضقني نأ هل سيل ينعي كرتي وأ يأ :ش

 ليمكت نم هيف ال ضبقلا مامت نم ةمسقلا نأل ) :م هريغب وأ مكحب ةمسقلا تناك ءاوس هنأل « هنم

 ةلدابمو « هجو نم قحلا نيعب ضبقو رارقإ نوزوملاو ٠ ليكملا ريغ يف ةمسقلا نأل :ش ( عافتنالا

 . ضبقلا ضقن كلي الو يرتشملا اهثدحي يتلا ةلدابملا ىضتقمب كلي عيفشلاو « هجو نم

 ( ةبهلا يف ةمسقلاب ضبقلا متي ):م ضبقلا مات نم ةمسقلا نوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 ضقني ال عيفشلاو ) :م زاج ملسو مسق ولاذه عمو « ةدساف مسقي اميف عاشملا ةبه نأ ينعي :ش

 (ةدهعلا دوعب ) :م ضقنلا يف يأ :ش ( هيف عفن هل ناك نإو ):م عئابلا ىلإ رادلا ديعيل :ش ( ضبقلا

 مات نم يأ :ش ( همامت نم وهام ضقنيال اذكف « عئابلا ىلع ) :م قاقحتسالا نامض يهو :ش

 نأ ىلإ ةحيحص ةعوفشملا رادلا يف يرتشملا تافرصت : «ةريخذلا »يفو « ةمسقلا وهو ضبقلا

 عيفشلا نأ ريغ ‹ ذخألا تح عيفشللو هل كلملاو « كلملا دمتعي فرصتلا نأل ؛ ةعفشلاب مكحي

 . ضبقلا ماع نم ةمسقلاو « ضبقلا مامت نم ناك امو < ضبقلا الإ فرصت لك ضقني

 ( عبي مل يذلا يرتشملا مساقو ‹ ةكرتشملا رادلا نم هبيصن نوكيرشلا دحأ عاب اذإ ام فالخب ) :م
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 ضبقلا مات نم ةمسقلا نكن ملف مساق يذلا عم عقو ام دقعلا نأل ؛ هضقن عيفشلل نوكي ثيح

 مث ‹ هتبهو هعيب ضقني امك عيفشلا هضقنيل كلملا مكحب فرصت وه لب « دقعلا مكح وه يذلا

 بناج يأ يف يرتشملل راص يذلا فصنلا ذخأي عيفشلا نأ ىلع لدي باتكلا يف باوحلا قالطإ

 نعو . ةعفشلاب هقح لاطبإ كلي ال يرتشملا نأل -هللا همحر- فسوي يبأ نع يورملا وهو « ناك

 راج ىقبي ال هنأل اهب عفش يتلا رادلا بناج يف عقو اذإ هذخأي اإ هنأ :-هللا همحر- ةفينح يبأ

 اذإ اذكو ‹ ةعفشلا هلف نيد هيلع نوذأم دبع هلو راد عاب نمو : لاق . رخآلا بناجلا يف عقي اميف

 ‹ ءارشلا ةلزنم لزنيف نمثلاب كلمت ةعفشلاب ذخألا نأل ‹ ةعفشلا هالوملف عئابلا وه دبعلا ناك

 لحم يف عبي مل يذلا هلوقو « مساق هلوقل لعاف يرتشملا هلوق « عبي مل يذلا كيرشلا يأ

 نوكي ثيح ) :م . عبي ملو عئابلل يذلا كيرشلا عم رادلا يرتشملا مساق يأ ةيلوعفملا ىلع بصنلا

 مكح وه يذلا ضبقلا مات نم ةمسقلا نكت ملف مساق يذلا ىلع عقو ام دقعلا نأل ؛ هضقن عيفشلل

 اليمكتو دقعلا ةهجب ًاضبق اهلعج نكي ملف نيدقاعتملا نيب ترج ام ةمسقلا نأل :ش ( دقعلا

 هضقنيل كلملا مكحب فرصت وه لب ):م ةلدابملا ضقني نأ عيفشللو ةلدابم تربتعاف « ضبقلل

 ‹ ةلداہم ناكف كلملا مكحب فرصت يرتشملا لب يأ :ش ( هتبهو هعیب ضقنیامک عیفشلا

 . فرصتلا نم امهريغو ةبهلاو عيبلا ضقني امك ةلدابملا ضقني نأ عيفشللو

 باوجلا قالطإو « «ريخصلا عماحلا» يف يأ :ش ( باتكلا يف باوحجلا قالطإ م

 : لاق ثیح

 نع يورملا وهو« ناك بناج يآ يف يرتشملل راص يذلا فصنلا ذخأب عيفشلا نأ ىلع لدي ) :م

 :- هللا همحر - ةفينح يبأ نعو « ةعفشلاب هقح لاطبإ كلم ال يرتشملا نأل ؛ -هللا همحر- فسوي يآ

 ( رخآلا بناحجلا يف عقياميف راج ىقبي ال هنأل ؛ اهب عفشي يتلا رادلا بناج يف عقو اذإ هذخأي اغنإ هنأ

 . رهاظ يقابلاو فصنلا ذخأي اغإ عيفشلل نأ يأ :ش

 عماحجلا» يف لاق يأ :ش ( ةعفشلا هلف نيد هيلع نوذأم دبع هلو گراد عاب نمو : لاق ) :م

 رادلا عيبي لجرلا يف ةفينح يبأ نع بوقعي نع -هللا همحر- دمحم هيف اهتروصو : «ريغصلا

 . ةعفشلا هل لاق اهعيفش وه نيد هيلع دبع هلو

 ةلزنم لزنيف نمثلاب كلمت ةعفشلاب ذخألا نأل ؛ ةعفشلا هالوملف عئابلا وه دبعلا ناك اذإ اذكو ) :م

 ‹ زوجي رخآ نمامهدحأ ىرتشا ولو « ءارشلا ةلزنب ةعفشلاب رخآلا لزنيف يأ :ش ( ءارشلا

 يرتشم و أ عئاب هنأل < هل ةعفشال ةثالثلا دنعو . ةعفشلاب ذخألا اذكف « ديلا كلم ديفي هنآل

 . نيد هيلع نکی ملامک هالو
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 ةعفش الو هالومل هعيبي هنأل نيد هيلع نكي مل اذإ ام فالخب « ءامرغلل فرصتي هنأل ديفم هنأل اذهو

 . -هللا امهمحر- فسوي

 :م ديفم ةعفشلاب هذخأ نأل يآ :ش ( دیفم هنأل) :م ةعفشلاب هذخأ زاوج يأ :ش (اذهو ) :م

 ةعفش الو هالومل هعيبي هنأل نيد هيلع نكي مل اذإ ام فالخب) :م ىلوملل ال :ش ( ءامرغلل فرصتي هنأل)

 يباجيبسألا مالسإلا خيش لاقو . هل ةعفش ال هل عيب نم نأ رم دقو «هلجأل يأ :ش ( هل عیبي نم

 هلف نيد هيلع ناك نإف اهعيفش وهو رجات دبع هلو اراد لجرلا عاب اذإو :« يفاكلا حرش يف»

 هالوم نم اًنيش ىرتشا ول هنآ یرت الآ . ادیفم ناکف ‹ هسفنل لب هالومل ذخأي ال هنأل ءةعفشلا

 هنأل ‹ حصيال نيد هيلع نكي مل نإو « ةعفشلاب ذخألا اذكف « نيد هيلع ناك اذإ ازئاج ناك

 . عئاب وهو هالومل اهذخأي

 عاب اذإو : مالسإلا خيش لاق مث « ميسقتلا اذه ىلع وهف اهعيفش ىلوملاو دبعلا عاب اذإ اذكو

 اغنإف ‹ نوذأم لا دبعلا نم بناجألا ىلإ برقأ هنأل « ةعفشلا هلف اهعيفش هبتاكمو اراد ىلوللا

 . اًديفم ةعفشلاب رادلا هذخأ ناكف هسفنل ذخأي

 -فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع زئاج ريغصلا ىلع ةعفشلا يصولاو بألا ميلستو : لاق ) :م

 تعيب اذإو : (هرصتخم )يف يخركلا لاق «ريغصلا عماجلا » يف لاق يأ :ش ( -هللا امهمحر

 نم وأ هيبأ ىلإ هدج يصو وأ « هيبأ يصو وأ « هيبأ رجح يف وهو « يبص اهعيفشو « رادلا
 ذخأي وأ ريغصلا ةعفشب بلاطی نآ هتیالو لاح يف مهنم دحاو لكف مكاح وأ مامإ هيلع هالو

 ةبلاطملا هلام لاح يف ءالؤه نم دحأ تكس نإف < ريغصلا لام نم اهنمث ملسيو ةعفشلاب رادلا

 ميلست وهف لوقلاب ةعفشلا ملس نإ كلذكو . ريغصلا ةعفش تلطب ريغصلل ةعفشلا بلط نع

 ريغصلا ىلع ةيالو بألا عم دحأل سيلو اعيمج نيهجولا يف غلب اذإ ريغصلل ةعفش الو زئاج
 هالو نمف ءالؤه نم دحاو نكي مل نإف . دجلا يصو مث «بألا بأ دجلا مث « بألا يصو مث

 يبأو ةفينح يبأ لوق يف مهتيالو لاح يف زئاج ءالؤه نم ةعفشلا ميلستو مكاحلاو مامإلا

 « غلب اذإ هتعفش ىلع ريغصللو زوجي ال كلذ نإ دمحمو رفزو ىليل يبأ نبا لاقو . فسوي

 . یھتنا

 ال : ىليل يبآ نبا لاقو . ملعلا لهأ رثكأ دنع ريغصلل تبثت ةعفشلا : «ةياردلا» يفو

 هراظتنا نکی الو ذخألا هنكيي ال يبصلا نأل « يلكعلا ثراحلاو يعخنلا لاق هبو ريغصلل ةعفش

 كلي ال وفعلا كلي ال نم نأل « ذحألا هيلو كلييالو يرتشملاب رارضإللا نم هيف امل غلبي ىتح

 . ىصقتسم ىضم اميف هيف مالكلا رم دقو رابخألا مومع روهمجللو ذخألا
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 اذإ فالخلا اذه ىلعو : اولاق غلب اذإ هتعفش ىلع وه : - هللا امهمحر- رفزو دمحم لاقو

 بلطب ليكولا ميلست فالخلا اذه ىلعو . ةعفشلا بلطي ملف يبصلا راد راوجب راد ءارش امهغلب

 . حيحصلا وهو «ةلاكولا » باتك ةياور يف ةعفشلا

 يعفاشلا لاق هبو :ش ( غلب اذإ هتعفش ىلع وهو : -هللا امهمحر- رفزو دمحم لاقو ) :م

 رهاظ يف دمحأ نعو . ذحخألا يف رظنلا ناك اذإ ةياور يف -هللا امهمحر- دمحأو كلامو
 الو هذخأ كلميف هل تباث قح هنأل ءافعوأ همدعو رظنلا عم كرت ءاوس طقسي ال هنأ هبهذم

 . هريغ طاقسإب طقسي

 (امهغلب اذإ ) :م روكذملا فالخلا ىلعو خياشملا لاق يأ :ش ( فالخلا اذه ىلعو :اولاق ) :م
 عم ةعفشلا يأ :ش ( ةعفشلا بلطي ملف يبصلا راد راوجب راد ءارش ):م يصولاو بألا يأ :ش
 يبصلا غلب اذإ ىتح هعبت نمو دمحم اًقالخ فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع طقسي بلطلا ناكمإ
 . دمحمل اًئالخ امهدنع ةعفشلاب ذخألا تح هل نكي مل

 ةياور يف ةعفشلا بلطب ليكولا ميلست ) :م روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالحلا اذه ىلعو ) :م
 هميلستف ةعفشلا ليكولا ملسف ةعفشلا بلطب ًاليكو لكوي نأ هتروص :ش ( ٠ ةلاكولا » باتك
 بلطب ًاليكو لكو اذإ ١ طوسبملا  يفو . دمحم اًقالخ فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع حيحص
 يف ناحصي -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعف ملس دق هلكوم نأب رقأو ةعفشلا ليكولا ملسف ةعفشلا
 ناحصي ال : الوأ لوقي فسوي وبأ ناكو . هريغو سلجملا يف فسوي يبأ دنعو ٠ يضاقلا سلجم

 سلجم يف هرارقإ يف ةفينح يبأ عم دمحمو « امهيف ناحصي لاقو عجر مث هريغو سلجم ا يف
 يعفاشلاو رفز لاق دمحم لوقيو «ًالصأ حصيالف هيلعرارقإلا امأ . هسفنب ملس اذإ يضاقلا
 . مهفاف ليكولا ميلست هلوقب ال ليكولا هلوقب قلعتي ةعفشلا تلطب هلوق « يقابلاو

 هنأ دمحم نع يور امع ازارتحا :ش ( حيحصلا وه ) :م !طوسبملا» ةلاكولا باتكب دارأو
 ءالع مالسإلا خيش لاقو « فسوي يبأل اًفالخ ةعفشلاب ليكولا ميلست زاوج يف ةفينح يبآ عم
 دنع ةعفشلا ليكولا ملسف ةعفشلا بلطب ًاليكو لكو اذإو“ يفاكلا حرش» يف يباجيبسألا نيدلا
 يذلا نأ يضاقلا دنع رقأ نإو « ًاميلست نكي مل هريغ دنع ملس نإو « ازئاج هميلستف يضاقلا
 لوق اذهو « ًاناسحتسا زجي مل يضاقلا ريغ دنع رقأ نإو « هيلع هرارقإ زئاج ةعفشلا ملس هب لكو
 الو يضاقلا ريغ دنع رقأ نإو . هيلع هرارقإ زوجي ال : فسوي وبأ لاقو «دمحمو ةفينح يبأ

 يذلا ىلعو« هريغدنعو يضاقلا دنع ةعفشلا ميلستب هرارقإ زاوجب لاقو عجر مث هميلست
 ليكولا ميلست زوجيال : دمحم لاق «ةلاكولا» باتك يف ركذو : مالسإلا خيش لاق مث . هلكو

 ميلستلا نب ةياورلا هذه يف ىوس ميلستلاب هلكوم ىلع هرارقإ زوجير « يضاقلا دنع ةعفشلا
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 ءررضلا عفدل عرش هنألو « هدوقو هتيدك هلاطبإ ناكلمي الف ريغصلل تباث قح هنأ : رفزو دمحم

 اعیب بجوأ نم نآ یرت الآ . هکرت ناکلمیف ةراجتلا نعم يف هنآ : امهلو « هب ارارضإ هلاطبإ ناکف
 ‹ ررضلاو عفنلا نيب رئاد هنألو ‹ يصولاو بألا نم هدر حص يبصلل

 ليكو ةعفشلاب ليكولا نأل « ةلاكولا يف ركذام حصألاو « هسفنب ميلستلاب هرارقإ نيبو
 ريغ يف كلي الو يضاقلا سلجم يف هلكوم ىلع رارقإلا كلي ةموصخلاب ليكولاو ةموصخل اب

 الإ كليب ال رفز لوق وهو لوألا فسوي يبأ لوق يفو . دمحمو ةفينح يبأ دنع يضاقلا سلجم

 . يضاقلا ريغ دنعو يضاقلا دنع كلي رخآلا هلوق يفو «هريغ دنع الو يضاقلا دنع

 دنع كلذ حصي ال اغنإو « أدتبم فرصت وه لب ءيش يف باوجلا نم لزعمف ميلستلا امأ

 ذخأ كلم نم نأ وهو « رخآ لصأ ىلع ءانب حصي فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع امأف « دمحم

 ةعفش ميلست ناكلمي انإ يصولاو بألا ةلزنب كلي ال دمحم دنعو « ميلستلا كلي ةعفشلاب رادلا

 ‹ هيف فالخلا ىلع صن دقو « زوجي ال رفزو دمحم دنعو . فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يبصلا
 ۰ . امهانعم يف اذهو

 ريكذتو « ررقتم تباث ىح ةعفشلا نا يأ :ش ( ريغصلل تباث قح هنآ : رفزو دمحمل (:م

 يأ :ش (هلاطبإ) :م يصولاو بألا يأ :ش ( ناكل الف ) :م ةعفشلا بلط رابتعاب ريمضلا

 رخآ ءايلاب خسنلا ضعب يف هتيد هلوقو هصاصق يأ :ش ( هدوقو هتيدك ):م تباث قح لاطبإ

 رخآ ءايلاب هتيدك ةروهشملا ةحيحصلا خسنلاو هيلع دوق ةلالدب قوق نم ةانشملا ءاتلا مث فورحلا

 يفامهل ةيالولا تبشتال : لاق هنإف « طوسبملا » ةياورل قفوأو ملعأ هنأل « نونلا مث فورحلا

 نألو يأ :ش ( هنألو ) :م هدبع قاتعإو هل بجاولا صاصقلا نع وفعلاو نيدلا ءاربإك هطاقسإ

 ررضلا عفد لاطبإ ناكف يأ :ش ( هب ؟رارضإ هلاطبإ ناكف ررضلا عفدل عرش ) :م ةعفشلا بلط
 . يبصلاب ارارضإ

 يف ):م ةعفشلاب ذخألا يآ :ش ( هنأ ) :م فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 كلي يآ :ش ( هكرت ناكلميف ) :م ءارشلا ىلع وهو نمثلاب نيعلا كلي هنأل :ش ( ةراجتلا ىنعم
 م هلبق امل هحيضوت :ش ( ىرتالأ ):م ةعفشلا كرت ناكلي اذكف « راجتالا كرت يصولاو بألا

 هدر حص ) :م اذكب يبصلا نالفل دبعلا اذه تعب :لجر لاق نأب :ش ( يبصلل اًعيب بجوأ نم نأ)

 وأ اب دارلا ناک ءاوس باجيإلا اذه در يأ ‹« يصولاو بألا نم هدر يأ :ش ( يصولاو بألا نم

 يأ ‹ دوقلاو ةيدلا نع باوجلا نمضتي رخآ ليلد :ش ( ررضلاو عفنلا نيب رثاد هنألو ) :م . اًيصو

 يصلا لصحي نأب ررضلا هكلم ىلع نمثلا يقب نب عفنلا نيب رئاد اهبلط وأ ةعفشلا كرت نألو

 الب كرت اهكرت نإف ءدوقلاو ةيدلا فالخب « نآلا هنيبن ام ىلع كرتلا ىلع كرتلا يف ليخدلا ذإ
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 امهتوكسو « هناكلميف ةيرظن ةيالولاو هكلم ىلع نمشلا ىقبيل هكرت يف رظنلا نوكي دقو

 ال اب اهتميق نم رثكأب تعيب نإف  اهتمیق لثمب تعيب اذإ الهو. ضارعإلا ليلد هنوكل امهلاطبإك
 ال هنأل قافنالاب حصي ال : ليقو . ارظن ضحمق هنأل عامجإلاب ميلستلا زاج : ليق هيف سانلا نباغتي

 يبأ نعف « ةريثك ةاباحم اهتميق نم لقاب تعيب نإو « يبنجألاك ميلستلا كلي الف ذخألا كلمي

 امهنم ميلستلا حصي ال هنأ : -هللا همحر- ةفينح

 . هب ارارضإ نوکیف ضوع

 (هكلم ىلع نمثلا ىقبيل ) :م ةعفشلا بلط كرت يف يأ :ش ( هكرت يف رظنلا نوكي دقو ) :م

 ينعي ‹ ةيرظن يصولاو بألا ةيالو يأ :ش ( ةيرظن ةيالولاو ) :م يبصلا كلم ىلع يأ :ش

 كرت يصولاو بألا كلميف كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( هناكلميف ) :م هقح يف رظنلا لجأل

 ملعلا نيح ةعفشلا بلط نع يصولاو بألا توكس يآ :ش ( امهتوكسو ) :م ةعفشلا بلط

 نع توكسلا نوكل يأ :ش ( ضارعإلا ليلد هنوكل ) :م احیرص :ش ( امھلاطبإک ):م رادلا عيبب

 . هيلع ةردقلا عم هلع ضارعإلا ليلد بلطلا

 رثكأب تعيب نإف ءاهتميق لثمب ) :م رادلا :ش ( تعيب اذإ ):م فالخلا اذه يآ :ش (اذهو ) :م

 رفزو دمحمل فالح الب يأ :ش (عامجإلاب ميلستلا زاج : ليق هيف سانلا نباغتي ال اب اهتميق نم
 . يبصلل اًضحم ارظن راص يأ :ش ( ارظن ضحقت هنأل ):م يعفاشلاو

 « يفاكلا » يفو . انباحصأ نيب :ش ( قافتالاب ) :م ميلستلا يأ :ش ( حصي ال : لیقو ) :م

 الف ذخألا كلي ال ):م يلولا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م «(طوسبملا » يف هركذ اذكهو حصألا وهو

 . يبنجألاك يلولا ريصيف « ميلستلا الو ذخألا كلي ال ثيح :ش ( يبنجألاك ميلستلا كلمي

 ةاباحملا لجأل يأ :ش ( ةريشك ةاباحم اهتميق نم لقأب ) :م رادلا :ش ( تعيب نإو ) :م

 ال هنأ : -هللا همحر - ةفينح يبأ نعف ) :م ةئامسمخ نم لقأب املأ يواسي ام تعيب نأب ةريثكلا

 يف اهدحأ يف رظنلاو « ةيرظن امهتيالو نأل « يصولاو بألا نم يأ :ش ( امهنم ميلستلا حصي

 . اهميلست يف ال اذه لثم

 هنأل اًضيأ زوجي ال هنأ ةفينح يبأ نع ةلأسملا هذه يف «فلتخملا»و «رصتخملا» يف ركذو

 اغنإو « ةيادهلا» ةياور فالخب اذهف « أعربت نكي ملف هكلم نع ةلازإ ال هكلم يف هلوخد نع عانتما

 ةهبشلا نأل ‹ كلذك يعفاشلاو رفزو دمحم لوق نأ عم ‹ -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق صخ

 . . هلوق ىلع درت

 نأ ال « لقأب زوجي نأ يغبنيف اهتميق لشمب تعيب اذإ هدنع زوجي يصولاو بألا ميلست نإف
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 . ملعأ هللاو -هللا همحر- فسوي يب نع ةياور الو

 نع عانتمالا ةيالو امهلو ةراجتلا ىنعم نعجرخي ال هنإف ةريثكلا ةاباحملاب ناك نإو عيبلا اذه

 امهفرصت نأل -هللا همحر- ةفينح يبأ نع يوري اميف حصي ال : لاق نكل « هلام يف ةراجتلا

 يف ناكف ذحخألا يف عيبملا اذه يف نسحألا ةهج تنيعت املف « نسحألا هجولا عم رودي هلام يف

 .نسحألا ريغب هلام نابرق ميلستلا

 :ش ( -هللا همحر- فسوي يب نع ةياور الو ) :م هلوقب ةفينح يبأ لوق صخ ىنعملا اذهلو

 . اهتميق لثمب تعيب اذإ اميف ميلستلا ةحص يف ةفينح يبأ عم ناك نإو

 اهذخأياهعيفش وهو ريغصلل اراد بألا 'ىرتشا ولو : « ينغملا و «ةريحذلا » يفو

 : لوقي نأ يغبني دمحأو يعفاشلا لاق هبو « ريغصلل ررض ذخألاب نكي مل اذإ اندنع ةعفشلاب

 ناك ولو . ةعفشلاب اذكف « زئاج هسفنل هلامب هءارش نأل ‹« ةعفشلاب تذحخأو ىبصلا تيرتشا

 سايق ىلع اهذخأي نأ هل ريصي نبغب هارتشا نأب ةعفنم هل ذخألا يف ناك نإف يصو بألا ناكم

 . هسفنل ريغصلا لام يصولا ءارش يف امك فسوي يبأ نع نيتياورلا ىدحإو ةفينح يبأ لوق

 اذإ امآ « ةمهتلل دمحأ لاق هيو « ال هجو ىفو < ذخألا هل هجو يف « ناهجو هيف يعفاشللو

 . عامجإلاب اهذخأ زوجي ال ةعفنم ذخألاف ريغصلل نكي مل

 . ءاش نإ اهذخأي غلب اذإف

 سيل غلب ىتح ريخصلل بألا بلطي ملف اهعيفش يبصلاو هسفنل اراد ىرتشا ول بألا امأ

 اهعيفش يبصلاو هسفنل اراد بألا عاب ول امأ « بألا توكسب هتعفش نالطبل اهذخأ ريغصلل

 اراد عاب ول يصولا امأ .ذخألا هل ناك غلب اذإ ىتح « هتعفش لطبت ال ريغصلل بألا اهبلطي ملف

 . ذخألا هل غلب اذإ ىتح « هتعفش لطبي ال هتوكسف اهعيفش يبصلاو هسفنل ىرتشا مث هسفنل

 اهعاباذإ الإ « هل ةعفش الف اهعيفش يصولاو ميتيل اراد يصولا عاب ول «رغصألا عماجلا» يفو

 .-هللا امهمحر- دمحأو ىعفاشلا لاق هبو يضاقلا وأ يضاقلا ليكو
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 ةمسقلا باتك

 مناغملا يف اهرشاب : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ‹ ةعورشم ةكرتشم ا نايعألا يف ةمسقلا : لاق

 ثيراوملاو

 ( ةمسقلا باتك ) :م

 ًأدتبم ربخ هنأ ىلع باتكلا عافترا نوكيف ةمسقلا ماكحأ نايب يف باتك اذه يأ :ش

 . كاه وأ هذخ وأ -ةمسقلا باتك ارقا ىلع هبصن زوجيو «٠ فوذحم

 اذإ نيكيرشلا دحأ نإف « عئاشلا بيصنلا جئاتن نم امهنم الك نألةعفشلا بيقع هداريإو

 ةعفشلا مدقو ةعفشلا هدنع بجوو عاب همدع عمو ةمسقلا بلطب هكلم ءاقب عم قارتفالا دارأ

 مسا ةوسألا وأ ءادتقالل مسا ةودقلاك ماستقالل مسا ةغللا يف يهو لصأ ىلع ناك ام ءاقب نأل

 . ءاستنالل

 : يفانغسلا لاقو . ةثنؤم ةمسقلا مسالاو « امهنيب هامستقاو هامساقتف لاملا همساقو ءريخلا نم

 هتمسقب هدي ءيش لك تيطعأو ءاكرشلا نيب ءيشلا تمسق لاقي « ءيشلا نم ناسنإلا بيصن

 ٠ يف هركذ « كلذ ىلع هتباجإ يضاقلا ىلع بجي اهبلط ول اذهلو ٠ صوصخلا ىلع هبيصنب
 .« طوسبملا

 يف نوزوملاو تاليكملا يف ليكم اك نيبيصنلا نيب زييمتلاو زارفإلا اهب لصحي ام اهنكرو

 . تادودعملا يف ددعلاو ‹ تاعورزملا يف عرزلاو < تانوزوملا

 .امهوحنو مامحلاو طئاحلا مسقي ال اذهلو « ةمسقلاب هتعفنم توفت ال نأ اهطرشو

 همحر- «ةيادهلا» بحاص لاق يأ :ش ( ةعورشم ةكر تشم ا نايعألا يف ةمسقلا : لاق ) :م

 برش لك مهنيب ةمسق ءاملا نأ مهئبنو :  ىلاعتو هناحبس هلوق وهو باتكلاب ةعورشم يأ -هللا

 4 مولعم موي برش مكلو برش اهل :  ىلاعتو هناحبس هلوقو « (۲۸ ةيآلا : رمقلا ) € رضتحم

 هيف نكي ملاذإ انمزلت انلبق نم ةعيرشو « هيب حلاص ةقان ةصق يف . ٠١١( ةيآلا : ءارعشلا)

 ةنسلابو « (۸ ةيآلا : ءاسنلا) € ىبرقلا يلوأ ةمسقلا رضح اذإو :  ىلاعتو هناحبس هلوقو . ريكن

 رشاب يآ :ش ( ثيراوملاو مناغملا يف اهرشاب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل) :م هلوقب اهيلإ راشأ

 . ريسلا باتك يف اهانركذ دقف مئانغلا يف ايب هتمسق امأ « ةمسقلا

۳۹۸ 



 امهدحأل عمتجي ام نأل ؛ ةلدابملا ىنعم نع ىرعت ال يه مث . ريكن ريغ نم اهب ثراوتلا ىرجو

 هذځأی وهف هبحاصل ناک هضعبو هل ناک هضعب

 ىسوم وبأ لئس : لاق ليبحرش نب ليذه نع يراخبلا هجرخأ ام اهنمف ثيراوملا ةمسق امأو
 دوعسم نبأ تأو «فصنلا تخأللو « فصنلا تنبلل لاقف « تخأو نبا ةنباو ةنبا نع يرعشألا

 ‹ (نيدتهملا نم انأ امو اذإ تللض دقل  لاقف ىسوم يبأ لوقب ربخأو دوعسم نبا لئسف ينعباتيسف

 امو « نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا تنبلو « فصنلا ةنبالل لب هللا لوسر ىضق اب اهيف يضقأ

 ربحلا اذه مادام ينولأست ال : لاقف دوعسم نبا لوقب هانربخأف ىسوم ابأ انيتأف تحخأللف يقب

 . مکیف
 كرتف يل ىلوم تام تلاق ةزمح ةنبا نع دادش نب هللا دبع نع يئاسنلا هجرخأ ام اهنمو

 انملكت دقو « فصللا اهلو فصنلا يل لعجف « هتنبا نيبو ينيب هلام اي هللا لوسر مسقف ةنبا

 . ءالولا يف یفوتسم هیف
 رباج نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ام اهنمو

 ‹ هاخأو نيتنبا كرتو كله ادعس نإ هللا لوسر اي : تلاق عيبرلا نب دعس ةأرما نأ هللا دبع نبأ

 ٠« هاخأ يل عدا» : ليي لاقف «نهلاومآ ىلع ءاسنلا حكنت اغإو « دعس كرت ام ضبقف هوخأ دمعف

 . «يقب ام كلو نمثلا هتأرما ىلإو نيثلثلا هيتنبا ىلإ عفدا لاقف ءاجف

 "٩ ءاجرخي ملو دانسإلا حیحص : لاقو « كردتسملا »يف مكاحلا هاورو

 دافآو ‹ ةمئألا نم دحأ نم :ش ( ريكن ريغ نم ) :م ةمسقلا يأ :ش ( اهب ثراوتلا ىرجو) :م

 ىرعت ال ) :م ةمسقلا يأ :ش ( يه مث ) :م اهلعفو ةمسقلا زاوج ىلع تعمجأ ًاضيأ ةمألا نأ اذهب

 دحأل يأ :ش (امهدحأل عمتجي ام نأل ) :م ةلدابملا ىنعم نع ولخت ال يأ :ش ( ةلدابملا ىنعم نع

 يف يذلا ريمضلا نم لدب هنأ ىلع هعافتراو « عمتجيام ضعب يأ :ش ( هضعب ) :م نيمساقتما

 :ش ( هبحاصل ناک هضعبو هل ناک ) :م عمتجی

 ذخأي يأ :ش ( هذخاي ) :م نيمساقتملا دحأ يأ :ش ( وهف ) :م نيمساقتملا نم يناثلا وهو

 . هجيرخت مدقت ةزمح ةنبا نع : حيحص (1)

 < ضئارفلا » يف دواد وبآو « (۲۱۸۷) -تانبلا ثاريم يف ءاج ام باب- « ضئارفلا » يف يذمرتلا هاور : نسح (۲)

 دانسإلا حيحص لاقو (۳۳۳ «٩ )٤/ ضئارفلا » يف ةجام نباو « (۲۸۹۱) « بلصلا ثاريم » يف ءاج ام باب

 . هاجرخي ملو

 نع هثيدحب لزني ال مالك هللا دبع يفو هللا دبع نب رباج نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع قيرط نم هوجرخآ : تلق
 . ملعأ هللاو . نسحلا ةبترم
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 . ازارفإو ةلدابم ناکف « هبحاص بیصن یف هقح نم یقب امع اضوع

 باصتنا :ش ( هبحاص بيصن يف هقح نم يقب ام نعاضوع ) :م هبحاصل ناك يذلا ضعبلا كلذ

 كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( ةلدابم ناكف ) :م هذخأي يف بوصنملا ريمضلا نم لاحلا ىلع ًاضوع

 نم :ش (ًازارفإو ) :م مساقتلاو مسقلا رابتعاب لعفلا ركذ اغإو « ةقيقح ةلدابم ةمسقلا نوكت

 زرافو هتزرف لثم هتزيمو هريغ نم هتلزعاذإ ءيشلا تزرفأ لاقي « ازييت يأ . مكحلا ثيح
 . هلصاف يآ هکیرش

 يضارألاو رودلا لثمف ةرياخم ا امأ « ةسناجتمو ةرياغتم لاومأ يف عقت دق ةمسقلا نآ ملعا

 اهيف ةضواعم ةمسقلا عقت عضاوملا هذه يفف « ةرياغتملا لاومألا فونصو باودلاو بايثلاو ةفلتخملا

 . زارفإلا ىنعم

 مل كلاما نألف زارفإلا امأو ضوعب رخآ لحم ىلإ لحم نم هقح لقن هنألف ةضواعملا امأو

 هكلم نع زيمتي ةمسقلاب وهف طالتخالا ليبس ىلع نكل « اهلبق ًاتباث ناك هنأل « مسقلاب ثدحي

 ىلع ةحصلا تفقوت انه اه ةضواعملا ىنعم رهظ املف « موسقملا اذه يف هقح نيبي هبحاص كلمو

 ةضواعملا ىلع ربجلا نأل « هيلع ربجي ال رخآلا عنتماو مسقي نأ امهدحأ دارأ ول ىتح امهرايتخا

 . ميقتسي ال

 « انه رهاظ زارفإللا ىنعم نإف « ريناندلاو مهاردلاو نوزوملاو ليكملا لثمف ةسناجملا امآو

 قلعت يف امهئاوتسال اهقح نيع هنآك راصف « كلذ لبق هل ناك ام رياغي ال ةمسقلاب هل راص ام نأل

 . رخآلا ةبيغ لاح هبيصن نيكيرشلا دحأ ذخأي اذهلو « امهب ضارعألاو حلاصللا

 ةمسقلا دعب ةحبارم هبيصن امهدحأ عيبياذكو . رحخآلا ةبيغ يف هبيصن امهدحأ عبي اذكو

 . هامستقا مث هارتشا اذإ

 هعيبي ال اذكو « رخآلا نيع يف هبيصن امهدحأ ذخأي ال ثيح ةرياغتملا ءايشألا فالخب

 سانجألا ةمسقك يبآلا ربجي ال ةمسق « عاونأ ةثالث ةمسقلا « ىرغصلا ىواتفلا» يفو . ةحبارم

 ريغ يف يبآلا ربجي ةمسقو ‹ تانوزوملاو تاليكملاك لاثمألا تاوذ يف ربجي ةمسقو . ةفلتخلا

 ‹ بيع رايخو ‹« طرش رايخ : ةثالث تارايخلاو . منغلاو رقبلاو دحاو عون نم بايثلاك تايلثملا

 . ةيؤر رايخو

 تاليكملاك لاثمألا تاوذ ةمسقو « عمجأ تارايخلا تبث ةفلتخملا سانجألا ةمسق يفف

 ناميلس يبأ ةياور ىلع « طرشلاو ةيؤرلا رايخ تبثي لهو « بيعلا رايخ تبثي هنإف تانوزوملاو

 . تبث ال صفح يبآ ةياور ىلعو « ىوتفلا هيلعو حيحصلا وهو تبثي



 هبيصن ذخأي نأ امهدحأل ناك ىتح ‹ توافتلا مدعل تانوزوملاو تاليكملا يف رهاظلا وه زارفإلاو

 ةلدابملا ىنعمو. نمثلا فصنب ةحبارم هبيصن امهدحأ عيبي هامستقاف هايرتشا ولو . هبحاص ةبيغ لاح

 ةبيغ دنع هبيصن لخأ امهدحأل نوكي ال ىتح « توافتلل ضورعلاو تاناويحلا يف رهاظلا وه

 نم تناك اذإ اهنأ الإ « ةمسقلا دعب ةحبارم هبيصن امهدحأ عيبي ال هامستقاف هايرتشا ولو. رخآلا

 دحاو سنج

 تاليكملا يف رهاظلا وه زييمتلاو زارفإلا ىنعم يأ :ش ( تاليكملا يف رهاظلا وه زارفإلاو ) :م

 هقح لثم هذخأي ام نأل « تانوزوملاو تاليكملا ضاعبأ يف يأ :ش ( توافتلا مدعل تانوزوملاو ) :م

 م نيدلا ءاضقو ضرفلا يف هقح نيع لعج اذهلو « هقح نيع لصحي نآ نكمأف ٠ ىنعمو ةروص

 ىلع فقوتي الف هقح نيع ذخأي هنأل :ش ( هبحاص ةبيغ لاح هبيصن ذخاأي نآ امهدحأل ناک یتح )

 . رخآلا روضح

 هامسنقاف) :م تانوزوملا وأ تاليكملا نم ًائيش ناكيرشلا ىرتشا ول يأ :ش ( هايرتشا ولو ) :م

 م ةمسقلا لبق هلًأكولمم ناك ام نيع هبيصن نأل :ش ( نمثلا فصنب ةحبارم هبيصن امهدحأ عيبي

 نوكيال ىتح) :م لصألا يف :ش ( توافعلل ضورعلاو تاناويحلا يف رهاظلا وه ةلدابملا ىنعمو)
 كولم ناك ام هفصنامهنم دحاو لك بيصي ام نأل :ش ( رخآلا ةبيغ دنع هبيصن ذخأ امهدحأل

 . هبيص نم هبحاص هذخأ امع ًاضوع فصنو

 ` ینبام قحتسا مث هبیصن يف امهدحأ ینب وأ ًاراد وأ ًاضرأ امستقا ول امهنآ سيلأ : تلق نإف

 ًازورفم راصل ةلدابم تناك ولو .ءانبلا ةميقب هبحاص ىلع عجريال هنأك هانب ضقنواهيف
 . عجريف

 . رورغخلا رهظي ال اذه لثم يفو « هقح ءايحإل ةعيابملا هذه يف رطضي امهنم دحاو لك: تلق

 مث ضورعلا وأ تاناويحلا نم ًائيش ناسنإلا ىرتشا ول يأ :ش ( هامستقاف هايرتشا ولو) :م
 امهنم دحاو لك بيصي ام نأ انركذ امل :ش ( ةمسقلا دعب ةحبارم هبيصن امهدحأ عيبي ال ) :م هامستقا

 دمحأو ىعفاشلا دنعو . هبيصن نم هبحاص هذخأ امع ًاضوع هفصنو « ًاكولم ناك اميف هفصن

 ًازارفإ ةفصو ًاسنج ذختا اميف كلام دنعو . لكلا يف عيبي يعفاشلا نعو ٠ لكلا يف زارفإ ةمسقلا

 . ةلدابم ريغ يف

 وهو ةلدابملا ىنعم هلوق ىلع دري لاؤس باوج اذه :ش ( دحاو سنج نم تناك اذإ اهن ال1 ) :م

 ريغ يف ةمسقلا نع يبآلا ربجي ال نأ يضاقلل يغبني ةلدابملل ناحجرلا ناك ول لاقي نأب رهاظلا

 سنج نم تناك اذإ لاومألا نأ يأ « اهنأ الإ لاقف هلام عيب ىلع ربجي ال امك « لاثمألا تاوذ

 . دحاأو



 دصاقملا براقتل زارفإلا ىنعم هيف نأل ؛ ءاكرشلا دحأ بلط دنع ةمسقلا ىلع يضاقلا ربجأ

 يضاقلا لأسي ةمسقلا بلطب مهدحأ نأل اذهو « نيدلا ءاضق يف امك ربجلا هيف يرجي ام ةلدابملاو

 تناك نإو « هتباجإ يضاقلا ىلع بجيف هكلمب عافتنالا نع ريغلا عنو هبيصنب عافتنالاب هصخي نأ

 دصاقملا يف توافتلا شحف رابتعاب ةلداعملا رذعتل اهتمسق ىلع يضاقلا ربجي ال ةفلتخم اًسانجأ

 ( دصاقملا براقتل زارفإلا ىنعم هيف نأل ؛ ءاكرشلا دحأ بلط دنع ةمسقلا ىلع يضاقلا ربجأ ) :م

 بوكرلا سرفلا نمو « اريثك توافتي الو محللا لثم ةاشلا نم دوصقملا نإف « سنجل ا داحتاب :ش

 عافتنالا نع ريغلا عنيو <« هبیصنب عافتنالاب هصخي نأ يضاقلا لأسي ةمسقلل بلاطلاو ‹ كلذك

 نع باوج ًاضيأ اذه :ش ( ربجلا هيف يرجي ام ةلدابملاو ) :م هتباجإ يضاقلا ىلع بجيف هكلمب

 هيف يرجي ام ةلدابملا نأب باجأف ربجي فيكف ةلدابملا ىنعم نمضتت اهنأ متلق مل ينعي « لاكشإ

 ىضقت نويدلا نأ نم ءاضقلا ىلع ربجي نويدملا نإف :ش ( نيدلا ءاضق يف امك ) :م ًادوصقم ربحلا

 ال اميف زوجي نألف زاج دقو ةلدابملا يف ربج اذهو «هتمذ يفامع الدب ىدؤي ام راصف « اهلاثمأب

 . ىلوأ هيلإ اهيف دصق

 نأل ) :م ءاكرشلا دحأ بلط دنع ةمسقلا ىلع يضاقلا ربجأ هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( اذهو ) :م

 ىلع بجيف هكلمب عافتنالا نع ريغلا عنيو هبيصنب عافتنالاب هصخبي نأ يضاقلا لاسي ةمسقلا بلطب مهدحأ

 نإو) :م قحتسملا ىلإ قحلا لاصيإو ملظلا عفدل بصن هنأل « هنع ررضلل ًاعفد :ش ( هتباجإ يضاقلا

 رقبلاو منخلاو زعملاك ةفلتخم ًاسانجأ ةكرتشملا نايعألا تناك نإو يأ :ش ( ةفلتخم ًاساتجأ تناك

 ( دصاقملا يف توافتلا شحف رابتعاب ةلداعملا رذعتل اهتمسق ىلع يضاقلا ربجي ال ) :م لبإلاو

 سانجأ وأ دحاو سنج نم نوكت نأامإ ولخت ال ةكرتشملا نايعألا نأ لصاحلاو :ش

 تاناويحلاك ال وأ نوزوملاو ليكم اك ابرلا هيف يرجي ام تناك نإ امأ ولخي ال لوألاف «ةفلتخم

 يبآلا نأل « دحاو سنج نم اناك نأ دعب نيهجولا نيذه يف امهدحأ بلط دنع ربجي يضاقلاو

 . ىقبت ةمسقلا دعب ةعفنملا تناك اذإ اذه « تنعتم

 ريغصلا تيبلاو مامحلاك يضارتلا ريغب همسقي ال دحاو لك ررضتت لب قبت ملاذإ امأ

 ‹ ناتياور يضارتلا دنعو « ةثالثلا تلاق هبو « عطقلاو قشلا ىلإ جاتحي امم كلذ وحنو طئاحلاو

 . امهيلإ ضوفي لب هسفنب كلذ يلي ال ةياور يفو . امهنذإب قشي نأ يضاقلل سأب ال ةياور يف
 حرش » يف اذك « يضارتلا ريغب اهمسقي الف امهدحأ بلطو ةفلتخم سانجأ نم تناك نإو

 . « يواحطلا
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 تيب نم هقزري مساق بصني نأ يضاقلل يغبنيو : لاق . مهل قحلا نأل ؛ زاج اهيلع اوضارت ولو
 عطق هب متي هنإ ثيح نم ءاضقلا لمع سنج نم ةمسقلا نأل ‹ رجأ ريغب سانلا نيب مسقيل لاملا

 مهلام يف هتيافك نوكتف ةماعلا معت مساقلا بصن ةعفنم نألو ‹ يضاقلا قزر هبشأف « ةعزانما

 نأل ؛ نيمساقتملا ىلع رجاب هانعم « رجألاب مسقي اًمساق بصن لعفي مل نإف : لاق . منغلاب امرغ

 ؛لاملا تيب نم هقزري نآ لضفألاو . ةدايزلاب مكحي اليك هلثم رجأ ردقيو صوصخلا ىلع مهل عفنلا

 . ةمهتلا نع دعبأو سانلاب قفرأ هنأل

 (مهل قحلا نأل ؛ زاج ) :م سانجألا فالتخا دنع ةمسقلا ىلع يأ :ش ( اهيلع اوضارت ولو ) :م

 . صنلا يف طرش ةراجتلا يف يضارتلاو ةراجتلاك ةلدابم اهيف ةمسقلا نأل :ش

 مسق نم لعاف : مساقلاو يرودقلا لاق يأ :ش (امساق بصني نأ يضاقلل يغبني و : لاق ) :م

 اذإ دنجلا ريمألا قزر نم :ش ( لالا تيب نم هقزري ) :م برضي برض باب نم مسقي مهاردلا
 قزر نم ردصملا حتفلاب قازرألا عمجلاو « هب عفتتيام رسكلاب قزرلاو « مهيفكي ام مهاطعأ
 نم ةمسقلا نأل ) :م مهنم ذخؤي يأ :ش ( رجأ ريغب سانلا نيب مسقيل ) :م برضي برض نمو قزري

 :ش ( ةعزانملا عطق هب متي هنإ ثيح نم ءاضقلا لمع سنج

 قزر هبشأف يأ :ش ( يضاقلا قزر هبشأف ) :م مسقلا رابتعاب ريمضلا ريكذتو « ةمسقلاب يأ
 نال ) :م ةموصخلا لصفو ةعزانملا عطق ةلباقم يف امهنم لك ذخأي ثيح « يضاقلا قزر مساقلا

 لام تيب وهو ةماعلا لام يف يأ :ش ( مهلام يف هتيافك نوكتف ةماعلا معت مساقلا بصن ةعفنم

 . ليلعتلا ىلع هباصتناف « منغلا ةلباقمب مرغلا لجأل يأ :ش ( منغلاب امرغ ) :م نيملسلا

 هقزريًامساق يضاقلا بصني مل نإ يأ : يرودقلا لاق يأ :ش ( لعفي مل نإف : لاق ) :م

 . :ش ( نيمساقتملا ىلع رجأب هانعم « رجألاب مسقي امساق بصن ) :م لالا تيب نم

 .اهيلعاذكف ‹ زوجيال هيلع رجألا ذخأو ءاضقلاب تقحتلا ال ةمسقلا : تلق نإف

 عفتلا نأل) :م اهيلع رجألا ذخأ زاجف « ةمسقلا فالخب ‹« لمحتلا دعب ضرف ءاضقلا : تلق

 مهيلع رجألا اذكف ‹ ةيصوصخلا ىلع نيمساقتملل لصاح عفنلا نأل يأ :ش ( صوصخلا ىلع مهل

 :ش ( ةدايزلاب مكحي اليك ) :م مساقلا لثم رجأ يضاقلا ردقي يأ :ش ( هلثم رجأ ردقيو ) :م

 نع دمبأو سانلاب قفرأ هنأل ؛ لاملا تیب نم هقزري نآ لضفألاو ) :م هلمع ردق ىلع رجألا ةدايزب يأ

 جات لاقو . ةدايز ءاكرشلا ضعب هيطعي ام ببسب نيمساقتملا دحأ ىلإ ليملا ةمهت يأ :ش ( ةمهتلا

 . ضعبلا ىلإ ةوشرلا ذخأب لهي لاح لك ىلع هلمع رجأ هيلإ لصي ىتم هنأل : ةعيرشلا
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 ةردقلا نم دبال هنألو ‹ ءاضقلا لمع سنج نم هنأل ‹ ةمسقلاب اًلاع اتومأم الدع نوكي نأ بجيو

 «دحاو مساق ىلع سانلا يضاقلا ربجي الو ةنامألاب وهو هلوق ىلع دامتعالا نمو ملعلاب يهو

 ةدايزلاب مكحتل نيعت ول هنألو ‹ دوقعلا ىلع ربج ال هنأل ؛ هورجأتسي نأ ىلع مهربجبي ال هانعم
 ‹ يضاقلا رمأ ىلإ جاتحيف ريغص مهيف ناك اذإ الإ « زاج اومستقاف اوحلطصا ولو . هلثم رجأ ىلع

 ماسقلا كرتي الو : لاق .هيلع مهل ةيالو ال هنأل

 زوجي ال ديهشلا ردصلل « يضاقلا بدأ» يفو . ةمهتلا نع دعبأو سانلاب قفرأ اذه ناكف

 . زوجي مساقلاو « هيلع ةبجاو اهنأل ةمسقلا ىلع ةرجألا ذخأ يضاقلل

 ‹ ةقيقح ءاضقب تسيل ةمسقلا نأل « ةمسقلا ةرجأ ذخأ ىضاقلل زوجي « ةريخذلا) ىفو

 ءاضقلاب اههباش نإ الإ ةمسقلا ىلع ىبآلا ربج هيلع اغإو « اهترشابم ىضاقلا ىلع بجي ال ىتح
 ال هجولا اذه نمف «هريغ نود ىبآلا ربج كلم ىتح ىضاقلا ةيالوب دافتست اهنإ ثيح نم
 . قزر لاملا تيب نم يضاقلل نكي ملاذإ ةثالثلا لاق هبو « اهذخأ هل بحتسي

 لمع سنج نم هنأل ةمسقلاب الاع انومأم الدع ) :م مساقلا يأ :ش ( نوكي نأ بجيو ) :م

 ةلادعلا هيف طرتشيف « هلوق لوبق ىلإ قوقحلا زييمت ىلإ جاتحي يضاقلا نأل :ش (ءاضقلا

 ال هنألو) :م ةنامألا رهاظ ريغ نوكي نأ زاوجل اهمزاول نم تناك نإف ةنامألا ركذ اغنإو .دهاشلاك

 . نوكي اهيلع ةردقلا يأ :ش ( يهو ) :م ةمسقلا ىلع :ش ( ةردقلا نم دب

 زييمت يف مساقلا لوق ىلع دامتعالا نم دب الو يأ :ش ( هلوق ىلع دامتعالا نمو ملعلاب ) :م

 م . نومأم هنأب ةنامألاب نوكي هلوق ىلع دامتعالا يأ :ش ( ةنامألاب وهو) :م انركذ امك قوقحلا

 :ش (هانعم) :م «هرصتخم)» يف يرودقلا ظفل اذه :ش ( دحاو مساق ىلع سانلا يضاقلا ربجي الو)

 يضاقلا ربجي ال يأ :ش ( هورجاتسي نأ ىلع مهربجي ال ) :م اذه يرودقلا مالك ىنعم يأ

 اوضر اذإف « مهل قحلا نأل :ش ( دوقعلا ىلع ربج ال هنأل ) :م نيعم مساق راجمتسا ىلع نيمساقتملا

 ول دحاولا مساقلا نألو يأ :ش ( نيعت ول هنألو ) :م . قوقحلا رئاس يف امك زاج مهقح ىلوتي نمب

 . مالسإلا يف ررض الو مهيلع ررض هيفو :ش ( هلثم رجأ ىلع ةدايزلاب مكحتل) :م نيعت

 م يضاقلا ىلإ رمألا عفر نودب يأ :ش ( اومستقاف ) :م ءاكرشلا يأ :ش (!وحلطصا ولو) :م

 اذإ الإ ) :م تاضواعملا رئاس يف امك يضارتلاب تبثتف ةضواعملا ىنعم ةمسقلا يف نأل :ش (زاج )

 ال هنأل يضاقلا رمأ ىلإ جاتحيف ) :م بئاغ وأ نونجم وأ « ءاكرشلا يف يأ :ش ( ريغص مهيف ناك

 . ريغصلا ىلع يأ :ش ( هيلع مهل ةيالو
 مساق عمج فاقلا مضب وهو « ماسقلا يضاقلا كرتي ال يأ :ش ( ماسقلا كرتي الو : لاق) :م
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 توفلا ةفيخ هيلإ مهنم لك ردابتي ةكرشلا مدع دنعو « مهلكاوتب ةيلاغ ةرجألا ريصت اليك نوكر تشي
 لاقو . -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع سوؤرلا ددع ىلع ةمسقلا ةرجأو : لاق . رجألا صخريف

 ةرجأك هردقب ردقتيف ‹ كلملا ةنؤم هنأل « ءابصنألا ردق ىلع : -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ

 . كرتشملا كولمملا ةقفنو ةك رثشملا رثبلا رفحو نازولاو لايكلا

 ےہ
 م نوكرتيال يأ « لوهجملا لصفلا ىلإ هدانسإب ماسقلا عفر زوجبو « عراز عمج عارزلاك
 . ضعب ىلإ رمألا مهضعب لمكي نأ وهو :ش ( مهلكاوتب ةيلاغ ةرجألا ريصت اليك نوكر تشي)

 ىلإ مهنع ةمسقلا رمألا زواجتيال ثيحب « مهتكرش يلخيال يضاقلا نأ لصاحلا

 لوقي لب «نيمساقتملا هب ررضتيف لثلا رجأ ىلع ةدايز رجألا نولمكي كلذ يف مهنأل «مهريغ
 :ش ( مهنم لك ردابتي ةكرشلا مدع دنعو ) :م دحاو لك يف اذكف « ةكراشم الب ةمسقلاب تنادتسا

 باصتناو « مسقلا رابتعاب ريكذتلاو « ةمسقلا يف يأ :ش ( توفلا ةفيخ هيلإ ) :م ماسقلا نم يأ
 . نيمساقتملا ىلع :ش ( رجألا صخريف ) :م رجألا فوخ لجأل يأ « ليلعتلا ىلع ةفيخ

 لاق يأ :ش ( -هللا همحر -ةفينح يبأ دنع سوؤرلا ددع ىلع ةمسقلا ةرجأو : لاق) :م
 ةثالث نيب راد اهتروص « يرصبلا بالجلا نب مساقلا وبأ ركذاذكو : كلام لاقو : يرودقلا

 اهمسقف مولعم رجأبًامساق اورجأتساف سدسلا ثلاثللو « ثلثلا رخآللو « فصنلا مهدحأل
 . مهنم دحاو لك ىلع ًاثالثأ مهيلع ةرجألا : ةفينح وبأ لاق . مهنيب

 بحاص ىلع نوكيف :ش ( ءابصنألا ردق ىلع : -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو ) :م

 لاق هبو ‹ اهسدس سدسلا بحاص ىلعو « اهثلث ثلشلا بحاص ىلعو « ةرجألا فصن فصنلا
 ددع ىلع ماسقلا :ةفينح وبأ لاق .«رارسألا رصتخم» يف يكلاملا غبصأو دمحأو يعفاشلا
 . ءابصنألا ردق ىلع نوكت اهنإف « نوزوملاو ليكم ا يف الإ ءابصنألا نود سوؤرلا

 هبيصن ناك نإف « سرؤرلا ددع ىلع رجألا: ةفينحوبأ لاق ديهشلا مكاحلل « يفاكلا » يفو
 ( هنأل ) :م ريثكلا بيصنلا نم ًاباسح دشأ ليلقلا بيصنلا لعل : لاقو هبحاص بيصن نم لقأ
 . رجألا نأل يأ :ش

 اورجأتسا نأب كرتشملا لالا يف :ش ( نازولاو لايكلا ةرجأك هردقب ردقتيف كلملا ةنؤم ) :م

 ةكرتشملا رئبلا رفحو ) :م مهنيب كرتشم وه اميف نوزوملا لعفيل نازولا وأ ٠ ليكملا لعفيل لايكلا

 . ءابصنألا ردق ىلع امهيف ةنؤملا نإف :ش ( كرتشملا كولمملا ةقفنو

 . توافتلا ىلع رجألا نإف مهنيب حطس نطبل وأ رادج ءانبل الجر اورجأتسا اذإ كلذكو
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 باسحلا بعصي ابرو « توافتي ال هنأو ‹ زييمتلاب لباقم رجألا نأ : -هللا همحر- ةفينح يبألو

 رفح فالخب ‹ زييمتلا لصأب مكحلا قلعتيف  هرابتعا رذعتيف رمألا سكعني دقو « ليلقلا ىلإ رظنلاب

 وه : ليق ةمسقلل ناك نإ نزولاو ليكلاو ‹ توافتي وهو بارتلا لقنب لباقم رجألا نأل ؛ رفبلا

 رذعلا وهو توافتي وهو ‹ نزولاو ليكلا لمعب لباقم رجألاف ةمسقلل نكي مل نإو ‹ فالخلا ىلع

 . لصفي الو قلطأ ول

 : ۲ زبجمتلا هيلع درقعلا نأل :ش ( زييمتلاب لباقم رجألا نأ :-هللا همحر -ةفينح يبألو) :م

 دمو ةحماسملاب رجألا قحتسي ةسي ال مسقلا نأ انه قيقحت :ش ( توافتي ال ) :م زییمتلا يأ :ش (هنأو)

 اذإ امك « رجألا بجوتسا كلملا بابرأب كلذ ىف ناعتسا ول هنأل « دودحلا ىلع ىشملاو بانطألا

 ( ليلقلا ىلإ رظنلاب باسحلا بعصي امرو) :م ةمسقلا ةلباقم يف ةرجألا نأ ىلع لدف « هسفنب مسق

 بعصي زيت لقأ وأ ءابصنألا ةلقب دادزيو « ءابصنألا توافتب قدي باسحلا نأل :ش

 قشأ ريثكلا بحاص بيصن باسح نوکی نأب :ش ( رمألا سكعني دقو ) :م قش ليلقلا بحاص

 قلعتيف ) :م هريثكو كلم ا ليلق نم دحاو لك رابتعا يأ :ش ( هرابتعا رذعتيف ) :م هيف تعقو روسكل

 ال هنألو « زييمتلا لصأب مكحلا قلعتيف كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( زييمتلا لصأب مكحلا

 ىلع مكحلا ريدأ اقح ةقشملا يف ناك امك رفسلا يف ناك امك ءاوس هيف ريثكلاو ليلقلا نأل ؛تراغ

 . رفسلا سفن

 بارتلا لقن يأ :ش ( توافتي وهو بارتلا لقنب لباقم رجألا نأل رئبلا رفح فالخب ) :م

 ( فالخلا ىلع وه ليق ‹ ةمسقلل ناك نإ نزولاو ليكلاو) :م ةرثكلاو ةلقلاب لمعلا توافتب توافتي

 ‹ ةمسقلا لهأل نزولا وأ ليكلا ناك نإ ينعي « نازولاو لايكلا ةرجأك لاقي امع باوج اذه :ش

 . ماسقلا ةلزنمب نازولاو لايكلا نوكيف « روكذملا ىلع وه ليق

 ليكم ا ريصي هليكب ًاناسنإ رمأو ًانوزوم وأ اليكم ايرتشا ناب :ش ( ةمسقلل نكي مل نإو ) :م
 نزولاو ليكلا لمع يأ سش ( توافغي وهو نزولا ليكلا لمعب لباقم رجألاف ):م ردقلا مولعم

 رابتعا ريغ نم ليكملا لعف نأب قحتسا رجألا نأل « ءابصنألا ردق ىلع رجألا نوكيف « توافتي

 . ؟رارسألا» يف اذك « ًاضيأ لدبلا توافتيف ليكملا ردقب ردقتي ليكملا لعفو « زارفإ

 رجأ ىلعامهسايق نع باوجلا يأ « رذعلا وه توافتلا يأ :ش ( قلطأ ول رذعلا وهو) م

 ريبكلا ليك نإف « ءابصنألا ردق ىلع ليصفت الب اًقلطم هنمث بجيرجألا ناك ول نازولاو لايكلا

 ‹ زارفإ ةمسقلا نإف ‹ ماسقلا فالخب نزولا كلذكو « ليلقلا نم ةلاحم ال بعصأو قشأ

 :ش ( لصفي الو ):م سكعلابو ةلاحم ال ريثكلا زرف ليلقلا زارفإ نإف « ءاوس هيف ناكيرشلاو

 سيل وأ ةمسقلا لصفي نأ ريغ نم قالطإلا ىلع ةلأسملا رجأ دارأ ول يأ قلطأ ول هلوقل هللات
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 يضاقلا دنع ءاكرشلا رضح اذإو : لاق .عنتمملا ةرضمو هعفنل عنتمملا نود بلاطلا ىلع هنآ : هنعو

 - ةفينح يبأ دنع يضاقلا اهمسقي مل نالف نع اهوثرو مهنآ اوعداو ةعيض وآ راد مهيديآ يفو
 « مهفارتعاب اهمسقي : هابحاص لاقو « هتثرو ددعو هتوم ىلع ةنيبلا اوميقي ىتح -هللا همحر

 نإو مهلوقب اهمسق هنآ ةمسقلا باتك يف ركذيو

 هنأ يمري نأ نزولاو ليكلا يف هلمعب رجألل بجوتسا اغنإ كانه نأ قرفلا يأ . رذعلاو ةمسقلل
 ليك نم رثكأ نوكي زيفق ةئام ليك هنأ فرعي لقاع لك نأل « ءاكرشلاب كلذ يف ناعتسا ول
 . ماسقلا فالخب « كلل ردقب اهيلع ةرجألا تناك اذهلف « ةزفقأ ةرشع

 يأ :ش ( بلاطلا ىلع ) :م رجألا نأ يأ :ش ( هنأ ) :م ةفينح يبأ نعو يأ :ش ( هنعو ) :م
 ةرضمو) :م بلاطلا عفنل يأ :ش ( هعفنل) :م ةمسقلا نم :ش ( عنتمملا نود ) :م ةمسقلا بلاط ىلع

 ىور : عطقألا لاقو . هل ةعفنمال نم ةرجألا مزلت الف « هقحلي ررضل عنتما هنأل :ش ( عنتمملا
 .امهيلع فسوي وبأ لاقو . عنتمملا نود ةمسقلل بلاطلا ىلع رجألا نأ ةفينح يبأ نع نسحلا
 . ةثالثلا ةمئألا تلاق هيو « اهيلع لاقو «ةيادهلا» يفو

 ‹ مهنيب اميف اومسقي نأ اودارأف كلم ا اهمرغ ةيرق لهأ نع رفعج وبأ لئس « لزاونلا» يفو
 . سوۇرلاددع ىلع مسقي لاق

 مهلاومأ نيصحتل ةمارغلا تناك نإ : هيقفلا لاق . كالمألا ردق ىلع مسقي : مهضعب لاقو
 يتلا مهسوؤر ردق ىلع مسق نادبألا نيصحتل اومرغاوناك نإو مهكالمأ ردق ىلع كلذ مسق
 . سانلا ةنؤم هنأل مهل ضرعتي ال هنأل « نايبصلاو ءاسنلا ىلع ءيش الو « مهل ضرعتي

 دنع ءاكرشلا رضح اذإو يرودقلا لاق يأ :ش ( يضاقلا دنع ءاكرشلا رضح اذإو : لاق) :م
 يبأ دنع يضاقلا اهمسقي مل نالف نع اهوثرو مهنأ اوعداو ةعيض وأ راد مهيديأ يفو ) :م يضاقلا

 ‹ ةثرولا ةيمكو « نالف توم يآ :ش ( هتثرو ددعو هتوم ىلع ةنيبلا اوميقي ىتح -هللا همحر -ةفينح
 هنأ مهرارقإب مسقلا لقني ام ءيش وأ ضورع مهيديأ يف ناك ول هنأل « ةعيضوًاراد هلوقب ديق

 يف قافتالاب مهرارقإب مهنيب مسق بئاغ نم ءارش اوعدا ول مهنأل ثرإلاب ديق قافتالاب ثاريم
 . باتكلا يف ركذ ام ىلع لصألا ةياور

 م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ امهو ةفينح ابأ ابحاص يأ :ش ( هابحاص لاقو) :م
 تلاق هبو « مهريغ ىلإ ًايدعتم همكح نوكي الئل ةنيب نودب مهرارقإب يأ :ش ( مهفارتعاب اهمسقي)
 يف) :م يضاقلا يأ :ش ( ركذيو ) :م . طايتحالل ةنيب الب عيمجلا ىلإ مسقي ال يعفاشلا نع ةثالثلا
 نإو ) :م ءاكرشلا لوقب يأ :ش ( مهلوقب اهمسق هنأ ) :م ةمسقلا كص يف يأ :ش ( ةمسقلا باتك



 راقعلا يف اوعدا ولو . اعيمج مهلوق يف ةمسق ثاريم هنآ اوعداو راقعلا ىوس ام كرتشملا لالا ناك

 مهل عزانم الو قدصلا ةرامآ رارقإلاو كلم ا ليلد ديلا نأ : امهل . مهنيب ةمسق هورتسشا مهنأ

 ىلع الإ ةنيب الو ركنم ال هنأل اذهو ‹ ىرتنشملا راقعلاو ثوروملا لوقنملا يف امك مهنيب همسقيف

 . مهادعتي الو مهيلع رصتقيل مهرارقإب اهمسق هنأ ةمسقلا باتك يف ركذي هنأ الإ « ديفي الف ركنملا

 ةدايزلا تثدح ول ىتح ‹ ةمسقلا لبق هكلم ىلع ةاقبم ةكرتلا ذإ تيملا ىلع ءاضق ةمسقلا نأ : هلو

 ‹ ةمسقلا دعب ام فالخب « اهنم هنويد يضقيو اهيف هاياصو دفنت اهلبق

 ( راقعلا ىوس ام كرتشملا لاملا ناك

 ( ًاعيمج مهلوق يف ةمسق ثاريم هنأ اوعداو ) :م لقني ام امهوحنو تاناويحلاو ضورعلاك :ش

 اذه :ش ( مهنيب ةمسق هورتشا مهنأ راقعلا يف اؤعدا ولو ) :م هيبحاصو ةفينح يبأ لوق يف يأ :ش

 يف ركذو .٤ةمسقلا باتك ١ يف دمحم هركذ اذكه « عطقألا حرش » يف لاق . يرودقلا ظفل

 اوعداو عئابط كلم اب اوفرتعا مهنأل كلملا ىلع ةنيبلا اوميقي ىتح مسقيال هنأ « ريغصلا عماجلا»

 . ثاريملا اوعدا ول امك ةنيبب الإ لبقي الف مهيلإ هلاقتنا

 رارقإلاو كلملا ليلد ديلا نأ ) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهلا ) :م

 . :ش ( مهل عزام الو قدصلا ةرامأ

 يأ :ش ( اذهو ىرتشملا راقعلاو ثوروملا لوقنملا يف امك مهنيب همسقيف ) :م رهاظلا يف يأ

 الو) :م انه اه ركنم ال نأشلا نأل يأ :ش ( ركنم ال هنأل ) :م ةنيبلا نودب مهرارقإب ةمسقلا زاوج

 يف ركذي هنأ الإ ) :م مزالب ةنيبلا بلط نوكي الف ينعي « ةنيبلا يأ :ش ( ديفي الف ركنملا ىلع الإ ةنيب

 ريغ ىلإ همكح ىدعتي الو يأ :ش ( مهادعتي الو مهيلع رصتقيل مهرارقإب اهمسق هنأ ةمسقلا باتك
 . نيرضاحلا ءاكرشلا

 ىلع ةاقبم ةكرتلا تناك اذإ تيملا ىلع ءاضق ةمسقلا نأ ) :م ةفينح يبألو يآ :ش ( هلو ) :م

 ةمسقلا لبق يآ :ش ( اهلبق ةدايزلا تثدح ول ىتح ) :م تيملا كلم ىلع يأ :ش ( ةمسقلا لبق هكلم

 يف يأ :ش ( اهيف هاياصو ذفنت) :م ةمسقلا لبق تدلوف ًالثم نالفل ةيراج ةيصولا تناك نأ

 نم يأ :ش ( اهنم هنويد يضقيو) :م امهب ىصوأ هنأك ثلثلا نع امهيف ةيصولا ذفني ىتح ةدايزلا

 نإف :ش ( ةمسقلا دعب ام فالخب) :م امهب ىصوأ هنأك ثلثلا ردقب امهيف ةيصولا ذفنت ةدايزلا

 . هل ىصوملل ةدايزلا

 ناک تبستکا وآ ًادلو تدلوف تامو لجرل ةيراجب ىصوأ نمو « ناخ يضاق عماج » يفو

 تناك نإو « هل ىصوملل نوكي ةمسقلا دعب ةدايزلا تثدح نإو « تيملا ةثرول بسكلاو دلولا

 . ثلثلا نم جرخي ال ةيراجلا عم ةدايزلا



 ضعب نأل ؛ ديفم وهو ةنيبلا نم دب الف ‹ هيلع ةجحب سيل رارقإلاف تيملا ىلع ءاضق تناك اذإو
 ءنيدلاب رقملا يصولا وأ ثراولا يف امك هرارقإب كلذ عنتمي الو «ثروملا نع امصخ بصتني ةثرولا

 امأ . ظفحلا ىلإ ةجاحلل ارظن ةمسقلا يف نأل ؛ لوقنملا فالخب « هرارقإ عم هيلع ةنيبلا لبقي هنإف

 ‹ هدنع راقعلا كلذك الو هدي يف عقو نم ىلع نومضم لوقنملا نألو ‹ هسفنب نصحمف راقعلا

 لعفلا ركذ تيملا ىلع ءاضق ةمسقلا تناك اذإو يأ :ش ( تيملا ىلع ءاضق تناك اذإو ) :م

 هنأل « تيملا ىلع ةجحب سيل مهرارقإ ينعي :ش ( هيلع ةجحب سيل رارقإلاف ) :م مسقلا رابتعاب

 ةئيبلا يأ :ش ( ديفم وهو ):م تيما ىلع ءاضقلا هب تسيل :ش ( ةنيبلا نم دب الف ) :م ةرصاق ةجح
 . ديفم ةنيبلا مايق ليوأت ىلع ديفم

 نأل) :م ديفي لب لاقف ديفي الف ركنملا ىلع الإ ةنيب الو ركنم هنأل امهلوق نع باوج اذهو

 رخآلاو ًايعدم لعجي مهدحأ نأل هيلع ىعدم نوكيف :ش ( ثروملا نع اًمصخ بصتني ةثرولا ضعب

 . هرارقإ ببسب ًامصخ هنو عنتیب ال يأ :ش ( هرارقإب كلذ عنتم الو ) :م هيلع ىعدم

 هيلع یعدملل امصخ حصي ال رقملاو « هبحاص یوعدب رقم امهنم لک لاقیامع باوج اذهو
 رقملا يصولا وأ ثراولا يف امك ) :م ًامصخ هنوك عم رارقإلا عامتجا زاوجل هرارقإب كلذ عنتمب ال لاقف

 :ش ( هرارقإ عم هيلع ةنيبلا لبقت هنإف « نيدلاب

 وأ هثراو هب رقأو ًانيد تيم ا ىلع ىعدا اذإ الشم يصولاو ثراولا نم دحاو لك ىلع يأ

 كلذ منتي ال لاقف هيلع ىعدملل ًامصخ يصولا وأ ثراولا بصتتيو . ةنيبلا ةماقإ فلكي هيصو

 . رقم ناك نإو هل امصخ هنوك عم رارقإلا عامتجا زاوجل هرارقإب

 كلذ نع باجأو ‹ ثروملا لوقنملا يفامك امهلوق نع باوج :ش ( لوقنملا فالخب ) :م

 ضورعلا نأل :ش ( ظفحلا ىلإ ةجاحللآرظن ةمسقلا يف نأل ) :م هلوق وه : لوألا « نيهجوب

 راش « راقعلا يف دجوي ال اذو اهل ظفحو نيصحت ةمسقلا يفو « فلتلاو ىوتلا نم اهيلع ىشخي

 .ىوتلا نم هيلع ىشخي الف هسفنب نصحم راقعلا امأ هلوقب هيلإ

 تبث نم ىلع نومضم هنآل ةفينح ىبأ دنع ىأ « هدنع راقعلا كلذك الو هلوق وه : ىناثلاو

 . یوتلا نم هيلع یشخی الف :ش ( هسفنب نصحمف راقملا ام ) :م هلوقب هيلإ راشأ ‹ هدي

  ريصي ينعي « ةلمسقلا دعب :ش ( هدي يف عقو نم ىلع نومضم لوقنملا نألو ) :م هلوقو

 ًارظن ةمسقلا دعب مهيلع اًتومضم كلذ لعج يفف « مهريغ قح يف ضبقلاب هيلع اًنومضم

 ىنعم اذهو « ةفينح يبأ دنع هدي تبثأ نم ىلع نومضم هنأل « راقعلا يف دجوي ال اذو «تيملل

 . ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع راقعلا كلذك الو ) :م هلوق
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 ءاضق ةمسقلا نكت ملف مسقي مل نإو « عئابلا كلم ىلع ىقبي ال عيبملا نأل يرتشملا فالخبو

 ةمسقلا يف سيل هنأل ‹ مهنيب همسق مهيلإ لقتنا فيك ركذي ملو كلملا اوعدا نإو : لاق . ريغلا ىلع

 باتك ةياور هذهو :-هنع هللا يضر- لاق . مهريغل كلم اب اورقأ ام مهنإف ريغلا ىلع ءاضق

 ادارأو امهيديأ يف اهنأ ةنيبلا اماقأو نالجر اهاعدا ضرأ : « ريغصلا عماجلا » يفو .ةمسقلا

 يبأ لوق وه : ليق مث ءامهريغل نوكي نأ لامتحال امهل اهنأ ةنيبلا اميقي ىتح اهمسقي مل ةمسقلا
 لكلا لوق وه : ليقو « ةصاخ ةفينح

 ىرتشملا راقعلا نأ هريرقت « يرتشملا دقعلاو امهلوق نع باوج :ش ( يرتشملا فالخبو ) :م

 كلم ىلع ىقبي ال عيبا نأل ) :م ريغلا ىلع اًقاقحتسا نوكي الف « ديلا رهاظ رابتعاب هيف ةمسقلا نأل

 يف “هللا همحر- ةفينح يبأ نع يورو :ش ( ريغلا ىلع ءاضق ةمسقلا نكت ملف مسقي مل نإو « عئابلا

 . ثاريملا يف امك ةنيب الب اهمسقي ال لوصألا ةياور ريغ

 بہس اوركذي مل يرودقلا لاق يأ :ش ( لقتنا فيك اوركذي ملو كلملا اوعدا نإو : لاق ) :م

 ءاضق ةمسقلا يف سيل هنأل ؛ مهنيب همسق ) :م امهريغ داشرإلاو ءارشلا يف :ش ( مهيلإ ) :م لاقتنالا

 لبقيف هل هنآ رهاظلاف ءيش هدي يف نم لک نأل :ش ( مهريغل كلم اب اورقأ ام مهنإف « ريغلا ىلع

 . ةمسقلا يف مهلوق

 اذه « ةيادهلا » بحاص لاق يأ :ش ( ةمسقلا باتك ةياور هذهو : -هنع هللا يضر- لاق ) :م

 قايسو « « طوسيملا نم ةمسقلا باتك خلإ . . . كلم ا اوعدا نإو هلوقب يرودقلا هركذ يذلا

 اهاعدا ضرأ ٠: ريغصلا عماجلا » يفو ) :م هلوقب هيلإ راشأ « كلذ فالخ ىلع « ريغصلا عماجلا»

 نأ يا :ش ( امهل اهنأ ةنيبلا اميقي ىتح اهمسقي مل ةمسقلا ادارأو امهيديأ يف اهنأ ةنيبلا اماقأو نالجر

 ‹ ببسلا اركذي ملامهنأل :ش (امهريغل نوكي نأ لامتحال ) :م امهكلم يأ ء امهل ضرألا
 الف امھل اکلم نوکیف یرتشم نوکی نأ لمتحیو « ریغلل ًاکلم نوکیف اًئاریم نوکی نأ لمتحاو

 . اًطايتحا مسقي

 ال هلوق وهو « ريغصلا عماحلا » يف روكذملا يأ :ش ( ةصاخ ةفينح يبأ لوق وه : ليق مث ) :م

 ثاريملا ةفينح يب دنع نأل « امهلوق ال ةصاخ ةفينح يبأ لوق كلم ا ىلع ةنيبلا ميقي ىتح اهمسقي

 يف مسقي امهدنعو . انركذامك اًتوروم نوكي نأ لمتحي راقعلا اذهو ةنيبلا نودب مسقي ال

 عماجلا» يف روكذملا ليق يأ :ش ( لكلا لوق وه : ليقو ) :م ىلوأ انهاهف ةنيبلا نودب ثاريملا
 . « هحرش » يف مالسإلا رخف لام هيلإو ءاعيمج هيبحاصو ةفينح يبأ لوق « ريغصلا

 اميف ةمسقلا باتك عضومف « عضولا فالتخال باوجلا فلتخا الإ ليق : ةعيرشلا جات لاقو

 ا( امهنأ هنايبو « ءادتبا ديلل ايعدا اذإ اميف « ريغصلا عماجلا» عضومو « ءادتبا كلم ا ايعدا اذإ
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 الو همايق ىلإ رقتفت كلملا ةمسقو «هيلإ جاتحم ريغ راقعلا يف ظفحلا ةمسق نأل ؛ حصألا وهو

 يف رادلاو ةثرولا ددعو ةافولا ىلع ةنيبلا اماقأو ناثراو رضح اذإو : لاق . زاوجلا عنتماف كلم

 بيصن ضبقي ًاليكو بصنيو «نيرضاحلا بلطب يضاقلا اهمسق بئاغ ثراو مهعمو مهيديأ
 هيف نأل ‹ هبيصن ضبقي ايصو بصنيو مسقي يبص بئاغلا ناكم ناك ول اذكو ‹ بئاغلا

 لصألا ذإ ‹ هريغ هعزاني ملام هكلم هنإ هلوق لبقي ءيش هدي يف نمو ةتباث ديلاو ءادتبا كلما ايعدا

 الب لامتحا هنأل ريخلا كلم نوكي نأ لمتحا نإو « رهاظلا اذه ربتعيف « كلاما دي ىف كالمألا نأ

 ٠ . لیلد

 ىلإ امهتجاح عم كلملا ركذ نع اضرعأو ديلا ايعدا اذإ امأ « رهاظلا ىلع ءانب امهنيب مسقيف

 لد هنعاتكس املف « كلام الإ نوكت ال راقعلا ىف ةمسقلاو ىضاقلا نم ةمسقلا ابلط امهنأل هنايب

 ةنيبلا ةماقإي الإ كلذ دعب ًامهلوق لبقي الف «قباسلا لامتحال كلذ دكأتيف امهل سيل كلم ا نأ ىلع

 . امهريغل نوكي نأ لامتحال هلوق ىنعماذهو « لامتحالا اذه لوزيل

 راقعلا يف ظفحلا ةمسق نأل ) :م حصألا وه لكلا لوق هنأ روكذملا يأ :ش ( حصألا وهو ) :م

 قحب ةمسقو « ةعفنملا ليمكتل كلملا قحب ةمسق « ناعون ةمسقلا نأ اذهب دارأ :ش ( هيلإ جاتحم ريغ

 ةمسقو ) :م كلم ا ةمسق نيعتف هيلإ جاتحم ريغ راقعلا يف يناثلاو . ةنايصلاو ظفحلا لجأل ديلا

 يأ :ش (زاوجلا عنتماف ) :م ةنيبلا نودب كلم ال كلملا مايق يأ :ش ( كلم الو همايق ىلإ رقتفت كلما

 . ةمسقلا زاوج

 ىلإ تابثإ يف :ش ( ناثراولا رضح اذإو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يف رادلا نأ لاحلاو يأ :ش ( مهيدي يف رادلاو ةثرولا ددعو ةافولا ىلع ةنيبلا اماقأو) :م يضاقلا

 ‹ عمجلا ىنعم اهيف نكلو « ةينثتلا روكذملا نأل « امهيديأ يف لوقي نأ يغبني ناكو « مهيديأ
 يف حيحصلاو ‹ خسانلا نم ًاوهس عقو ثراو مهعمو مهيديأ يف هلوق لاقي نأ نم نسحأاذهو

 . ةرورض بئاغخلا دي يف ضعبلا ناكل مهيديأ يف تناك ول امهنأل امهيديأ

 مل هنم ءيش وآ بئاغلا ثراولا دي يف راقعلا ناك نإو ٠ باتكلا يف اذه دعب ركذ دقو

 م تاقثلا ضعب طخب اذكه هجو ىلعامهعمو امهيديأ يف لاقي هنأ حيحصلا ليقو « مسقي

 اهمسق) :م عمحلا ىنعم ةينثتلا يف نإ انلق دقو . ثراو امهعمو يأ :ش ( بئاغ ثراو مهعمو)

 ( بئاغلا بيصن ضبقيو ًاليكو بصنيو ) :م رضاح ةينثت ءارلا حتفب :ش ( نيرضاحلا بلطب يضاقلا

 . هل ًارظن بئاغلا بيصن ضبق لجأل ًاليكو يضاقلا بصني يأ :ش

 يف يأ :ش ( هيق نأل « هبيصن ضبقي ًايصو بصنيو مسقب يبص بئاغلا ناكم ناك ول اذكو) :م
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 امك امهل اًقالخ « اضيأ هدنع ةروصلا هذه ىف ةنيبلا ةماقإ نم دب الو « ريغصلاو بئاغلل ارظن

 ثراولا كلم نأ قرفلاو . مهدحأ ةبيغ عم مسقي مل نييرتشم اوناك ولو . لبق نم هانركذ

 ًارورغم ريصيو « عاب وأ ثروملا هارتشا اميف بيعلاب هيلع دريو بیعلاب دری یتح هنفالخ كلم

 تراصف « هسفن نع رخآلاو « هدي يف اميف تيملا نع اًمصخ امهدحأ بصتناف ثروملا ءارشب

 بيعلاب دري ال اذهلو أدتبم كلم ءارشلاب تباثلا كلملا امأ . نيمصاختملا ةرضحب ءاضق ةمسقلا

 « هعثاب عئاب یلع

 م اًتونجم ناک ولاذکو :ش ( ريغصلاو بئاغلل ارظن ) :م يصولاو ليكولا نم دحاو لك بيصن

 ددعو ةافولا ىلع ةنيبلا ةماقإ نم دب ال يأ :ش ( هدنع اًضيأ ةروصلا هذه يف ةنيبلا ةماقإ نم دب الو)

 اقالخ ) :م بئاغ ثراو مهعم ناك اذإ امك ةفينح يبأ دنع يبص بئاغلا ناكم ناك اذإ اميف ةثرولا

 . دمحمو فسوي يبل يأ :ش ( امهل

 . هتثرو ددعو هتوم ىلع ةنيبلا اومیقي یتح اهمسقی مل هلوق وهو :ش ( لبق نم انرکذ امک ) :م

 ظفل اذه :ش ( مهدحأ ةبيغ عم مسقي مل نييرتشم اوناك ولو ) :م مهفارتعاب مسقي هابحاص لاقو

 . ةنيب اوماقأ نإو مسقي مل ينعي « يرودقلا

 ىوعد يفو « مهدحأ ةبيغ عم مسقي ةنيبلا اوماقآ اذإ ثرإلا ىوعد يف :ش ( قرفلاو ) :م

 كلم ثراولا كلم نإ ) :م ةثرولا ىلعو ةافولا ىلع ةنيبلا ماقآ نإو مهدحأ ةبيغ عم مسقي ال ءارشلا

 اميف بيعلاب ) :م ثروملا عئاب ىلع يأ :ش (هيلع دريو بيعلاب ) :م ثراولا يأ :ش ( دري ىتح هفالخ
 ءارشب ارورغم ) :م ثراولا يأ :ش ( ريصيو عاب وأ ) :م تيملا وهو ءارلا رسكب :ش ( ثروملا هارتشا

 ارورغم ثراولا ريصي تقحتساف ثراولا اهدلوتساف تامف ةيراج ىرتشا ول ىتح :ش ( ثروملا

 ( امهدحأ بصتناف) :م هتايح يف ثرومل اك عئابلا ىلع ثراولا اهب عجري ةميقلاب ارح دلولا نوكيو

 ءاضق ةمسقلا تراصف « هسفن نع رخآلاو « هدي يف اميف تيما نع اًمصخ ) :م نيرضاحلا دحأ يأ :ش

 لبقي ةثرولا دحأ ىلع ةنيبلا ماقأو ائيش تيم ىلع لجر ىعدا ول هنآ :ش ( نيمصاختملا ةرضحب

 . بئاغلاو رضاحلا قح يف مكحلا رهظيو -

 ماقمًامئاق ثراولا نوكيف ةفالخلا قيرطب ثراولا كلم نإ هلوق نم هركذام هيف ىنعملاو

 ةقيقح ثروملا ىلع ةنيبلا تميقأ ولو . ثروملا ىلع ةماقإ ثراولا ىلع ةنيبلا ةماقإ نوكيف ثروملا

 . اًمكح ةنيبلا تميقأ اذإ اذكف « اًعيمج رضاحلاو بئاغلا قح يف رهظي

 دحاو لك نآ تبافلا نأ دارأ « ديدج كلم يأ :ش (أدتبم كلم ءارشلاب تباثلا كلم ا امأ ) :م

 ال ) :م ًأدتبم ءارشلاب تباثلا نوكلو يآ :ش ( اذهلو ) :م هبيصن يف هرشاب بہسب ديدج كلم مهنم

 . عئابلا ماقم مئاقب سيل عئابلا عئاب نأل :ش ( هعئاب عئاب ىلع بيعلاب ) :م يرتشملا يأ :ش ( دري
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 وأ بئاغلا ثراولا دي يف راقعلا ناك نإو . قرفلا حضوف بئاغلا نع امصخ رضاحلا حلصي الف

 ةمسقلا نأل . ريغصلا دي يف ناك اذإ اذكو . هعدوم دب يف ناك اذإ اذكو . مسقي مل هنم َءيش

 سيل مصخل ا نيمو « امهنع رضاح مصخ ريغ نم امهدي قاقحتساب ريغصلاو بئاغلا ىلع ءاضق

 نيب لصفلا اذه يف قرف الو ‹ زوجي ال مصخ ريغ نم ءاضقلاو . هيلع قحتسي اميف هنع مصخب

 حيحصلا وه اهمدعو ةنيبلا ةماقإ

 نمرضاحلا حلصيال كلذك ناك اذإ يأ :ش ( بئاغلا نع امصخ رضاحلا حلصي الف ) :م

 ةمئاق بئاغلا قح يف ةنيبلا تناك هنع امصحخ نكي مل اذإف « مهنم بئاخلا نع ًامصخ نييرتشلا

 م ءارشلا ةلأسمو ثرإلا ةلأسم نيب قرفلا رهظ يآ :ش ( قرفلا حضوف ) :م لبقي الف مصح الب

 نم ًاضيأاذهو « راقعلا نم يأ :ش ( مسقي مل هنم ءيش وأ بئاغلا ثراولا دي يف راقعلا ناك نإو)

 قاقحتسا اهيف ةمسقلا نأل ٠ ةيادهلا» بحاص ظفل نم هنإف هنم ءيش وأ هلوق الإ يرودقلا ظفل

 . هنع رضاح مصخ ريغ نم كلذ زوجي الو بئاخلا دي

 ‹بئاغلا عدوم دي يف راقعلا ناك اذإ مسقي ال اذكو يأ :ش ( هعدوم دي يف ناك اذإ اذكو ) :م

 . هيلع قحتسي اميف ًامصخ نوكي الف نيمأ عدوملا نأل

 وأ ريغصلا دي يف راقعلا ناك اذإ مسقي ال اذكو يأ :ش ( ريغصلا دي يف ناك اذإ اذكو ) :م

 رضاح مصخ ريغ نم امهدي قاقحتساب ريغصلاو بئاغلا ىلع ءاضق ةمسقلا نأل ) :م هدي يف هنم ءيش

 نيمأو ) :م انركذ ال زوجي ال ارضاح مصخلا نكي مل اذإف « ريغصلاو بئاغلا نع يأ :ش ( امهنع

 نوكي نأ زوجي مل لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج هنأك اذه :ش ( مصخب سیل مصخلا

 . مصخلا نيمأ هنأب باجأف « هدي يف نيعلا نوكل اًمصح عدوملا

 اًتيمأ لعج هنأل ‹ مصخلا ىلع يآ :ش ( هيلع قحتسي اميف ) :م مصخلا نع يأ :ش ( هنع ) :م

 وهو :ش ( زوجي ال مصخ ريغ نم ءاضقلاو ) :م هلوق ةمسقلاب لوقلا نوكيف « ريغ ال ظفحلا يف
 يف فرع امك امصخ هيلع ىعدملا نوك نم دب ال هنأل « زوجي ال مصخ ريغ نم ءاضقلاف هلوق ىنعم

 . هباب

 ثراولا دي يف راقعلا ناك اذإ اميف يأ :ش ( اهمدعو ةنيبلا ةماقإ نيب لصفلا اذه يف قرف الو ) :م

 م ةثرولاددعو ةافولا ىلع ةنيبلا رضاحلا ماقأ نإو يضاقلا مسقي ال ينعي « هنم ءيش وأ بئاغلا

 وبآ لاقو : لاقف فسوي يبأ نع «هرصتخم» يف يخركلا ىور امع هب زرتحا :ش ( حيحصلا وه)

 اهمسقأ مل ءيش هنم امهيديأ يف وأ ريغصلا دي يف وأ بئاغلا دي يف رادلا تناك نإ : فسوي

 . ضرألا كلذكو « ثيراوملا ىلع ةنيبلا ميقي ىتح
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 نم دب ال هنأل ةنيبلا ماقآ نإو مسقي مل دحاو ثراو رضح نإو : لاق . باتكلا يف قلطأ امك

 فالخب « اًمساقمو امساقم اذكو ءامصاخمو اًمصاخم حلصي ال دحاولا نأل ؛ نيمصخ روضح

 ريغصلا نع يضاقلا بصن اريغصو اريبك رضاحلا ناك ولو انيب ام ىلع نينلا رضاحلا ناك اذإ ام
 . ةنيبلا تميقأ اذإ مسقو « اًيصو

 اةفحتلا »بحاص بهذ هيلإو « ىرت امك ةنيبلا مايق دنع ةمسقلاب الاق دقف « رهشأ دمحم لوقو

 مسقي ال هنإف ءيش هنم امهيديأ يف وأ ريغصلا دي يف وأ بئاخلا دي يف رادلا تناك نإو لاق ثيح

 . ةثالثلا تلاق هبو « قافتالاب ةثرولا ددعو ثاريملا ىلع ةنيبلا موقت ىتح

 امك) :م ةياور وهو بئاغلا رضحي مل ام ةنيبلا اماقأ نإو مسقي مل ناخ يضاق ىواتف» يفو

 مل هنأل مسقي مل هلوق هب دارأ :«يرودقلا رصتخم» يف يزارتألا لاق :ش ( باتكلا يف قلطأ

 ةماقإ ركذ ريغ نم مسقي مل هلوقل : « عماجلا» يف يكاكلا لاقو . اهمدعو ةنيبلا هلوق نيب لصفي
 . لوألا عم باوصلاو « ةنيبلا

 ال هنأل ) :م يرودقلا لاق يأ :ش ( ةنيبلا ماقأ نإو مسقي مل دحاو ثراو رضح نإو : لاق ) :م

 اًمصاخمو « داصلا رسكب :ش ( اًمَصاخمو اًمصاخم حلصي ال دحاولا نأل ؛ نيمصخ روضح نم دب

 حلصي ال اذکو يآ :ش ( اًمساقم اذكو ) :م -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « داصلا حتفب يناثلا

 ةماقإ ىلإ جاتحي ال هنأل امهدنع اذهو « نيسلا حتفب :ش ( اًمساقمو ) :م نيسلا رسكب اًمساقم

 . امهدنع ةليبلا

 يف امك اًمصاخم نوكي نأ ًامصخ صخشلا نوك ةرورض نم سيل هنأل ةمساقملا ركذ اغإو

 نع بصني يضاقلا نأ فسوي يبآ نعو « نيمساقم ريغو موصح ءاكرشلا نإف « كرتشملا مامحلا

 هل ثراو الو تيم ا ىلع اتيد يبنجأ ىعدا ول امك « رادلا مسقيو هيلع ةنيبلا عمسيو اًمصحخ بئاغلا

 . ًايصو هنع بصني هنإف يصو الو

 يعدم امهدحأ لعجي نأ نكمأ هنأل « مسقي ثيح :ش ( نينا رضاحلا ناک اذإ ام فالخب ) :م

 ناثراو رضح اذإو هلوق هب دار :ش ( انيٻ ام ىلع ) :م ةثرولا يقاب نعو تيملا نع اًمصخ رخآلاو

 . ةثرولا رئاس نعو تيما نع ًامصحخ بصتني ةثرولا دحأ نأل كلذو « هرخآ ىلإ ةنيبلا اماقأو

 :ش ( ةنيبلا تميقأ اذإ مسقو ًايصو ريغصلا نع يضاقلا بصن آريغصو آريبك رضاحلا ناك ولو ) :م

 ريغصلا نع ًايصو بصني اغإ يضاقلا : ؟ةريخذلا» يفو . يرودقلا ةلأسم ىلع اعيرفت اذه ركذ

 يب لوق ىلع بئاغلا ريبكلا فالخب « ًايصو هنع بصني الف ًابئاغ ناك اذإ امأ « ًارضاح ناك اذإ

 نأل كلذو « تيما نع ًايصو بصني ثيح تيما ىلع ىوعدلا تعقو اذإ ام فالخبو . فسوي

 امأ « اًمصخ هنع تبشيف باوجل ا نع زجاع هنأ الإ « هيلع ىوعدلا تحص ًارضاح ناك اذإ ريغصلا
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 ثاريملا ىلع ةنيبلا اماقآو ةمسقلا ابلطو اهيف ثلثلاب هل ىصومو ريبك ثراو رضح اذإ اذکو

 نع يصولا اذكو .هسفن نع هل ىصوملاو تيما نع ريبكلا نيمصخلا عامتجال همسقي ةيصولاو

 . هماقم همايقل غولبلا دعب هسفنب رضح هنأك ىبصلا

 بصن ىلع ةرورضلا عقت ملو هيلع باوجملا هجوتي ملو هيلع ىوعدلا حصت ملابئاغ ناك اذِإ

 هركذ اضيأ اذهو « رادلا يف يأ :ش ( اهيف ثلثلاب هل ىصومو ريبك ثراو رضح اذإ اذكو ) :م

 عامتجال همسقي ةيصولاو ثاريملا ىلع ةنيبلا اماقأو ةمسقلا ابلطو ) :م يرودقلا ةلأسم ىلع ًاعيرفت
 ‹ هيلع فطع هل ىصوملاو رحل اب ريبكلا هلوق :ش ( هسفن نع هل ىصوملاو « تيملا نع ريبكلا نيمصخلا

 امهدحأ يأ « فوذحم أدتہم ربخ هنآ ىلعامهعفر زوجيو « نيمصخل ا هلوق نم لدب امهالكو

 زوجیو < هسفن نع هل مصخ هل ىصوملا رخآلاو « تيما نع مصخ ريبكلا ثراولا يأ ريبكلا

 . ينعأ ريدقتب امهبصن

 رضاحلا ناك اذإ اميف يبصلا نع مصحخ يصرولا اذكو يأ :ش ( يبصلا نع يصولا اذكو) :م

 دعب هسفنب اًمصحخ يبصلا ناك نإ :ش ( غولبلا دعب هسفتب رضح هنأك ) :م يبصلا يصو وأ ًاريبك
 . يبصلا ماقم يصولا مايقل يأ :ش ( هماقم همایقل ) :م هغولب
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 مسقي ال امو مسقي اميف لصف
 مزال قح ةمسقلا نأل ‹ مهدحأ بلطب مسق هبيصنب عفتني ءاكرشلا نم دحاو لك ناك اذإو : لاق

 رخآلا هب رضتسيو مهدحأ عفتني ناك نإو . لبق نم هانيب ام ىلع مهدحأ بلط دنع اهلمتحي اميف

 لوألا نأل « مسقي مل ليلقلا بحاص بلط نإو « مسق ريثكلا بحاص بلط نإف « هبيصن ةلقل

 ؛ اذه بلق ىلع صاصجلا ركذو . ربتعي ملف هبلط يف تنعتم يناثلاو « هبلط ربتعيف هب عفتني

 . لصفلاب اهدرفأ مسقي ال امو مسقي ام ىلإ ةمسقلا لئاسم تعونت ال :ش

 لاق يأ :ش ( مهدحأ بلطب مسق هبيصنب عفتني ءاكرشلا نم دحاو لك ناك اذإو : لاق) م

 ‹ ةمسقلا لمتحي اميف يأ :ش ( اهلمتحي اميف مزال قح ةمسقلا نأل ) :م هرصتخم» يف يرودقلا

 ام ىلع مهدحأ بلط دنع ) :م ةمسقلا دعب هبيصنب امهنم دحاو لك عفتني نأ ةمسقلا لامتحاب دارأ

 الو ةمسقلا ىلع يضاقلا ربجأ دحاو سنج نم تناك اذإ هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( لبق نم هانيب

 . ءاملعلل هيف فالخ

 :ش (مسق ريشكلا بحاص بلط نإف ‹ هبيصن ةلقل رخآلا هب رضتسيو مهدحأ عفتني ناك نإو ) :م

 كلام نع ةياور يفو « هنع روهشملا يف -هللا مهمحر- كلامو دمحأو يعفاشلا لاق هبو ًاربج يأ

 . روث وبأ لاق هبو « مساقلا نبا هراتخاو « ربجي ال

 ال ءاكرشلا رئاس ناك اذإ كلذكو « اهنم مسقيو عابي نكلو مسقي ال : ىليل يبأ نبا لاقو

 . ًاربج اهمسقي بلاطلا مهئابصنأب نوعفتني
 هبيصنب عفتتي ال ليلقلا بحاص ناك اذإ يأ :ش ( مسقي مل ليلقلا بحاص بلط نإو ) :م

 م ريثكلا بحاص يأ :ش ( لوألا نأل ) :م حصألا يف يعفاشلا لاق هبو « مسقيال ةمسقلا دعب

 يأ :ش ( يناثلاو ) :م هل تباث قحب بلاط هنأل :ش ( هبلط ربتعیف ) :م هبیصنب يأ :ش ( هب عفتنی)

 يف هل ةعفنم الف هب رصنتسي ًائيش بلط هنأل :ش ( ربتعي ملف هبلط يف تنعتم ) :م ليلقلا بحاص

 . ةدشلا نم وهو تنعلا نم وهو « هاوعد يف ًاتنعتم نوكيف ةمسقلا

 . كتلز بلطي كءاج اذإ ًاتنعتم تنع لاقي «ناويدلا

 . ًاضيأ روجفلاو انزلا تدعلاو « ًاضيأ مثإلا تنعلاو : تلق

 يأ :ش (اذه بلق ىلع ):م يزارلا يلع نب دمحأ ركب وبأ وهو :ش ( صاصجلا ركذو) :م

 اذإ مسقي الو هسفن ررضب يضر هنأل « ليلقلا بحاص بلط اذإ مسقي لاقف « اذه سكع ىلع
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 . هسفن ررضب ىضري رخآلاو هريغب رارضإلا ديري ريثكلا بحاص نأل

 ديري ريشكلا بحاص نأل ) :م هلوق ىنعم وهو « هريغب رارضإلا عقوي هنأل « ريثكلا بحاص بلط
 ردصلا لقناذكهو :ش ( هسفن ررضب ىضري ) :م ليلقلا بحاص وهو :ش ( رخآلاو هريغب رارضإلا

 «ىرغصلا ىواتفلا» يف هنع لقن كلذكو « صاصجلا نع «يضاقلا بدأل هحرش » يف ديهشلا

 . ( ةيادهلا» بحاص نع لقن كلذكو

 ركذ يزارلا ركب وبأ وهو صاصممل ا نأل « رظن هنع لقنلا اذه يف انلو :يزارتألا لاقو

 هركذ كلذك « كلذ فالخ ركذي ملو هنيعب «يضاقلا بدأ» يف فاصخلا هركذ ام! هح رش »يف
 فالخ ركذي ملو فاصخلا ورمع نب دمحأ هركذ امك « يواحطلا رصتخمل هح رش ١ يف فاصخل ا

 نآألامهدحأ ىلع لخدي اغإ ررضلا ناك نإو :«ىضاقلا بدأ »يف فاصحلا لاقو « كلذ

 ابأ نإف  رخآلا كلذ نإو ةمسقلا ريثكلا بيصنلا بحاص بلطف ريثك هبيصن رخآلاو ليلق هبيصن
 نكلو « ًالوق دمحمل ركذي ملو فاصخلا ظفل انه ىلإ« امهنيب كلذ مسقي الاق فسوي ابأو ةفينح
 : لاقف -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ صيصخت «هرصتخم »يف ةلأسملا ركذ يواحطلا

 اهامسف هتلقل هب عفتني امف رخآلا بلطي امو هترثكل هب عفتني امهنم بلاطلا بيصي يذلا ناك نإ

 . -هللا همحر- يواحطلا ظفل انه ىلإ امهنيب

 هكلمب عافتنالا وهو ةمسقلا هذه يف ًاقح بلاطلل نأل : صاصجلا وهو يزارلا ركب وبأ لاقو

 هريغ كلم عافتنالا ديري اغنإ هابأ يذلاو « هكلمب عافتنالا نم هريغ عنمو هريغ قح ىلع ًأزيمتم
 نيب زاد :«ىرغصلا ىواتفلا» يف لاقو . اذه ريغ ركذي ملو « هظفل انه ىلإ ةمسقلا ىلع ربجيو
 يضاقلا نإف « عفتني ام امهنم لك بيصن سيلو كلذب ًايضارتو ًاعيمج ةمسقلا اباطو نيلجر
 ىبأو ةمسقلا امهدحأ بلط نإو « ررضلا اذهب ايضارت دقو امهل كلم ا نأل امهنيب كلذ مسقي

 ىلع لخدي ررضلا ناك نإو « رخآلاب رضم تنعتم بلاطلا نأل امهنيب يضاقلا مسقي مل رخآلا
 ىقبي ريثك رخآلا بيصنو « ةمسقلا دعب اعفتنم ىقبي ال ثيحب ًاليلق هبيصن ناك نآب امهدحأ
 ليلقلا بحاص بلط نإو . مسقي يضاقلاف ةمسقلا ريثكلا بحاص بلطف ةمسقلا دعب ًاعفتنم
 .« يضاقلا بدأ» يف ينعي «فاصخلا ركذ اذكه ‹«مسقي ال رخآلا یبآو

 امهدحأل نيكيرش نيب راد «تاعقاولا» ةمسق ىف ركذف « اذه سكع ىلع صاصجلا ركذو

 ليلقلا بحاص ىبأو ةمسقلا ريثكلا بحاص بلط ةمسقلا دعب هبيصنب عفتني ال ليلق رخآللو

 »يف يخركلا لاق ريثكلا بحاص ىبأو ليلقلا بحاص بلط نإو قافتالاب امهنيب رادلا تمسق

 سمش ذخأ هبو « انباحصأ لوق اذه لعجو ثيللا وبأ هيقفلا لام هيلإو ‹ مسقيال : «هرصتخم

 ‹ مسقي نأ «هرصتخم» يف ليلجلا مكاحلا ركذو « يباجيبسألا مالسإلا خيشو يسخرسلا ةمئألا
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 اميف جردنا هجولاو ‹ يضاقلا مسقي ةمسقلا بلط امهيآ نأ «هرصتخم» يف ديهشلا مكاحلا ركذو

 مل هرغصل رظنني امهنم دحاو لك ناك نإو . لوألاوهو باتكلا يف روكذملا حصألاو « هانركذ

 زوجيو اهتيوفت اذه يفو « ةعفنملا ليمكتل ةمسقلا ىلع ربجلا نأل ءامهيضارتب الإ اهمسقي

 مسقيو : لاق . رهاظلا دمتعيف يضاقلا امأ . امهنأشب فرعأ امهو امهل قحلا نأل ؛ امهيضارتب

 «دحاو فنص نم تناك اذإ ضورعلا

 . ىوتفلا هيلعو هداز رهاوخ مالسإلا خيش بهذ هيلإو

 : يكاكلا لاقو .«ىرغصلا ىواتفلا» ظفل انه ىلإ ««يضاقلا بدأ »يف ركذ ام فالح اذهو

 قفاوم هنأل حصألا وهو صاصجلا ركذو « صاصجلا ناكم فاصخلا ركذ خسنلا ضعب يفو

 مكاحلا ركذو) :م . الوأ روكذملا وهام فاصخلا لوق «ةريخذلا »يفو « اهريغو ناخ يضاق ةياورل

 مسقي ةمسقلا بلط امهيأ نأ ) :م ديهشلا ردصلا خسنلا ضعب يفو :ش ( «هرصتخم »يف ديهشلا

 بحاص بلاطلا ناك ءاوس يضاقلا مسقي ضرألاو رادلا ةمسق بلط نيكيرشلا يأ :ش ( يضاقلا

 . هانرکذ امیف جردنا مکاحلا هرکذ ام هجو يأ :ش (هانركذ اميف جردنا هجولاو ) :م ليلقلا وأ ريثكلا

 نأل صاصجلا ةياورو باتكلا ةياور هجو يف ًاجردنم مكاحلا هركذ ام هجو يأ : ةعيرشلا جات لاق

 نأ صاصجلا هجوو « هتعفنم ريفوتو هقح ليمكتل بلاط ريثكلا بحاص نأ باتكلا ةياور هجو

 :ش ( باتكلا يف روكذملا حصألاو ) :م هبلطب مسقيف ريغلا عفنل هسفن ررضب يضر ليلقلا بحاص

 وهو ًالوأ روكذملا وه باتكلا يف روكذملا يأ :ش (لوألا وهو) :م «يرودقلا رصتخم »يف يأ

 . تنعتم هنأل ليلقلا بحاص بلط اذإ مسقي ال هنأ

 يرودقلا ظفل اذه :ش (امهیضارتب الإ اهمسقی مل ہرغصل رظتنب امھنم دحاو لک ناک نإو ) :م

 ربجلا يفو يآ :ش ( اهتيوفت اذه يفو « ةعفنملا ليمكتل ةمسقلا ىلع ربجلا نأل ) :م هرغصل هلوق الإ

 امآ . امهنأشب فرعأ امهو امهل قحلا نأل ؛ امهيضارتب زوجيو ) :م ةعفنملا تيوفت اذهو « ةمسقلا ىلع

 ولاذهلو «زوجيال ءايرلا ىلعو < زئاج ررضلا ىلع يضاقلاو :ش ( رهاظلا دمتعيف يضاقلا

 «ةمسقلا دعب هبيصنب امهنم دحاو لك عفشي ال ناك نإو « زئاج بوثلاو مامحلا ةمسق ىلع ايضارت

 رخآلاو ةديج ةرشعامهدحأ ذخأف ةديج نورشعو ةئيدر نوثالث نيلجر نيب ةطنح ناك نإو

 . زوجي ال ابرلاب اضرلاو ابر هنأل ؛ زوجي ال هنإف ةثالثلا ةميق لثم ةرشعلا ةميقو « ةئيدر نوثالث

 مسقي ينعي : يرودقلا لاق يآ :ش ( دحاو فنص نم تناك اذإ ضورعلا مسقيو :لاق ) :م

 يعفاشلا باحصأ نم ريبج يبأ دنع الإ ًافالخ هيف ملعي الو دحاو فنص نم تناك اذإًاربج

 يف سيل يذلاو ينزولاو يليكلا «يواحطلا حرش» يف لاقو . روث يبأو رهاظلا باحصأو

 . براقتملا يددعلا كلذكو « امهنيب مسقي يضاقلا نإف هتمسق امهدحأ بلط اذإ ةرضم هضيعبت
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 الو . ةعفنملا يف ليمكتلاو ةمسقلا يف ليدعتلا لصحيف دوصقملا دحتي سنجلا داحتا دنع نأل

 ‹ ازييق ةمسقلا عقن الف « نيسنجلا نيب طالتخا ال هنأل « ضعب يف امهضعب امهنيب نيسنجلا مسقي

 ‹ ليلق وأ ريثك ليكمو نوزوم لك مسقيو . يضاقلا ربج نود يضارتلا ليبسو « ةضواعم عقت لب

 ‹ منغلاو رقبلاو « اهدارفناب لبإلاو ساحنلاو ديدحلا ربتو ةضفلاو بهذلا ربتو براقنملا دودعملاو

 «رامحو اًتوذربو اریعبو ةاش مسقي الو

 قيقرلا امأف « اهمسقي هنإف دحاو سنج نم بايث ةعامج وأ ارقب وأ ًالبإ وأ ًامانغآ تناك نإو
 مسقي امهدنعو « مهعفانم فالتخال ةفلتخم سانجأك اهنأل ةفينح يبأ دنع مهنيب مسقي الف
 داحتا دنع نأل ) :م مهلوق يف هلك همسق ذخأ لام قيقرلا عم ناك نإو . رقبلاو لبإلاو مانغألاك

 ليكلاب ليدعتلا ناكمإل :ش (ةعفنملا يف ليمكتلاو ةمسقلا يف ليدعتلا لصحيف دوصقملا دحتي سنجل ا

 . براقتملا يددعلاو ةضفلاو بهذلا كلذكو « توافت الب ًازييمت نزولاو

 . دحاو ضعبو دحاو وأ دحاوب امهنم نينثا لك لعجي نأ نكميف تاناويحلاو بايثلا امآو

 ال يأ « «هرصتخم» يف يرودقلا ظفل اذه :ش ( ضعب يف امهضعب نيسنجلا مسقي الو ) :م

 رخآلاو لبإلا يف امهدحأ بيصن عمج نأب عيمجلا ةمسق ةفلتخلا سانجألا ًاربج يضاقلا مسقي

 عقت الف « نيسنجلا نيب طالتخا ال هنأل ) :م -هللا امهمحر- يعفاشلاو كلام لاق هبو « رقبلا يف

 يضاقلل رابجإلا ةيالو نأل :ش ( يضاقلا ربج نود يضارتلا ليبسو ةضواعم عقت لب ءًازييت ةمسقلا

 يرودقلا ةلأسم ىلع ًاعيرفت اذه ركذ :ش ( ليلق وأ ربثك ليكمو نوزوم لك يضاقلا مسقيو) :م

 « ةضفلاو بهذلا ربتو ) :م براقتملا دودعملا مسقي يأ ء ًاضيأ بصنلاب :ش ( براقتلا دودعملاو ) :م
 ندعملا نم ةذوخأملا ةعطقلا ربتلاو « هلبق بوصنملا ىلع فطع بصنلاب :ش ( ساحتلاو ديدحلا ربتو

 وهو اهدارفناب رقبلاو لبإلا مسقي يأ « ًاضيأ بصنلاب :ش ( منغلاو رقبلاو « اهدارفناب لبإلاو ) :م
 هرخآ يفو نونلا مضو ةزمهلا حتفب كنآلاو . خسنلا ضعب يفو . ةدحوملا ءابلاو ةزمهلا رسكب

 رقبلاو . مهفاف « اهدعب ال ةبسانم ىلوألا ةخسنلاو « هلبق امل ةبسانم يهو « برشألا وهو فاك

 . توافتلا ةلقل امهنم دحاو لك دارفناب اهمسقي يأ « ًافطع ًاضيأ بصضتلاب منغلاو

 ءايشألا هذه يف ًاربج يضاقلا مسقي ال يآ :ش (ارامحو ًانوذربو ًاريعبو ةاش مسقي الو ) :م

 ‹ ةصاخ ريعبلا يف ىرخألا بيصنو ةصاخ ةاشلا يف ةثرولا دحأ بيصن عمجي نأب ًاعيمج ةمسق

 - يضاقلا نأ لصاحلاو «ةريخذلا» يفو . ناقحتسي ام ىلع امهنيب ريعبلاو امهنيب ةاشلا مسقي لب

 . ءاكرشلا ضعب كلذ ىتأ اذإ عيمج ةمسق هجو لك نم ةفلتخملا سانجألا مسقي ال -هللا همحر
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 ةيورهلا بايثلا مسقيو ةسمخلا سانجألاب تقحتلا ةعنصلا فالتخاب اهنأل يناوألا مسقي الو

 عطقلاب الإ ققحتت ققحتت ال يه ذإ ‹« ررضلا ىلع ةمسقلا لامتشال ادحاو ابوث مسقي الو « فنصلا داحتال

 امهتميق تفلتخا اذإ نيبو الو

 : رهاظلا باحصأو روث وبأ لاقو . ءاهقفلا لاق هبو « ضعبلا بلط دنع مسقي دحتملا سنجل ا يفو

 نم عون يفو صاخشأ نم صخش يف هعرقي ام لك بيصن جرخيو ةفلتخملا سانجألا يف مسقي
 هنأ جيدخ نب عفار ىلإ هدانسإب يراصنألا مكاحلا نب يلع نع يراخبلا ىور ام ًالالدتسا هعاونآ

 . دحاو رييغتب منغلا نم ةرشع ددعب ةمينغلا مسق هيَ

 يف يرجي ال ربحا نأ يف صوصنلا تامومع لجأل كرتيالف بيرغ ثيدح : انلق

 ةجح نوكي ال ثيدحلا نأ عم « ةقيقح ةلدابم ةفلتخملا سانجألا يف مهسلاب ةمسقلاو تالدابملا

 نيغاغلا قح نأ عم ثيدحلا ةرشع لدعت ظفل ةنيرقب يضارتلاب ةمسقلا قيرطب كلذ نأ لامتحال

 . اهنمث ةمسقو اهعيب مامإللاذهلو « نيعملا يف ال ةيلاملا يف

 اهنأل ):م ضعب يف اهضعب ساحنلاو ةضفلاو بهذلا نم :ش ( يناوألا مسقي الو ) :م

 نم ةذختملاو ‹ تشطلاو مقمقلاو ةناجإلاك :ش ( ةفلتخملا سانجألاب تقحتلا ةعنصلا فالتخاب

 ةبحجلاو ءابقلاك ةعنصلاب فلتخا اذإ ناتكلا وأ نطقلا نم ةذختملا باوبألا كلذكو الشم رفصلا

 . ًاربج ضعب يف اهضعب مسقي ال صيمقلاو
 ةمسقلاو « ةفلتخم سانجأ اهنأل هب زرتحا :ش ( سجل ا داحتال ةيورهلا بايشلا مسقيو ) :م

 ًابوثو ًابظل ًابوث مسقي الو « (طوسبملا »يف هركذ هنأل ةعنصلا فالتخا نع ةضواعملا قيرطب نوكت

 يرجي ال ربجلاو ةضواعملا قيرطب نوكت ةمسقلاو « ةفلتخم سانجأ اهنأل اطاسبو ةداسو ًايوره

 ال يه ذإ ‹« ررضلا ىلع ةمسقلا لامتشال ًادحاو ًابوث مسقي الو ) :م يضارتلا نم دب الف تاضواعملا يف

 ( عطقلاب الإ ققحتت

 «ةدوجلا يف هرخآ هلوأ فلاخي يذلا بوثلا يآ « يرودقلا ةلأسم ىلع عيرفت اضيأ اذه :ش

 . ةمسق كلذك نكي مل ول ىتح « ًافالتإ نوكي هعطق دعب ملع اذ نوكي وأ

 اهنم ءزج فالتإ اهنأل « عطقلاب الإ ققحتت ال يه ذإ ررضلا ىلع ةمسقلا لامتحال : هلوق

 يضاقلا هلعفي مل ايضارت نإف « هلعف يضاقلل زوجي الف نيمساقتملا ىلع ررض كلذ يفو « هنمو

 الو يأ « امهسفنأب -ىلاعت هللا ءاش نإ- اهنامستقي امهنكلو « كلما فالتإ نم هيف امل اضيأ

 . ًاضيأ يضاقلا مسقي

 ‹ سكوألا عم مهارد ةدايزب الإ ليدعتلا نكي ال هنأل :ش ( امهتمیق تفلتخا اذإ نیبوٹ الو) :م
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 ؛بوث عابرأ ةلالثو بوثب بوث عبرو بوث وأ نوبوثب بوث لعج اذإ باوثأ ةثالث فالخب « انيب ال
 . زئاج كلذو ضعبلا نود كرتشملا ضعبلا ةمسق هنأل

 امهنيب ةكرشلاو كرتشملا كلملا يف قح ةمسقلا نأل « اربج ةمسقلا يف مهاردلا لاخدإزوجي الو

 ايضارت نإف « حصي ال اذهو «كرتشمب سيل ام مسقي مهارد ةمسقلا يف لخدآ ولف « بايشلا يف

 ال) :م «مطقألا حرش» يف اذك « مهل ال كلذ يف فالتإ هنأل « مسقي نأب يضاقلل زاج كلذ ىلع

 . يضارتلا اهليبسو ةضواعم عقي لب هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( انيب

 بوث لعجي نأب اهتمسق حصي ينعي :ش ( نيبوشب بوث لعج اذإ باوثأ ةالث فالخب) :م
 رخآلا ىلإو ةمسقلا امهدحأ دارأو نيبوثلا ةميق لثم دحاولا بولا ةميق ناك اذإ ينعي نييوشب

 يأ :ش ( بوث عبرو بوث وأ) :م نيبوث رخآللو ابوث امهدحأ يطعيو امهنيب يضاقلا مسقي
 مهدحأ ةميق باوثأ ةثالث تناك نإف :ش ( بوث عابرأ ةثالثو بوشب) :م بوث عبرو بوث لعجيو
 رانيد هتميق يذلا بوشلا يطعيو مسقي هنإف رانيد عابرأ ةثالثو رانيد رخآلا ةميقو عبرو رانيد
 كرتشي رخآلا بوثلاو رايد عابرآ ةئالثو راند هتميق يذلا بوثلا يطعيو « دحاول راند حیرو

 هنأل) :م ةمسق ريصي ال اذهو « رانيد عبرو رانيد هتميق يذلا بوشلا ذخأ نل عبر « اعابرأ امهنيب

 «بوث يف ةكرشلا ىقبيو بوثب درفنم امهنم دحاو لك نأل :ش ( ضعبلا نود كرتشملا ضعبلا ةمسق

 مسقيف اًمقصنو اًبوث دحاو لك بيصن ناك ةميقلا توتسا نإو لاقي نأ حصألا «ةياهنلا» يفو
 يثلثو اًبوث امهدحأ بيصن لعجي نأ ماقتسا ولاذكو « اكرتشم ثلاثلا عديو امهنيب نيبوثلا

 . انركذ امك رخآلا

 بايثلا امأف « ةمسقلا هيف ميقتسيل بايثلا نم فنص لكو : «هرصتخم» يف يخركلا لاقو

 نأ الإ ‹ ةمسقلا ميقتست ال اهتميق تفلتخا اذإ نابوثلا كلذكو « ةمسقلا هيف ميقتسي الف دحاولا
 يواسي نيبوشلا دحأ ناك نإف ‹ لضفألا هبيصن يذلا ىلع هانمسق مهارد سكوألا عفد داری

 هباصأ امهيأ ىلع امهنيب عرقي مث ةميقلا هذه ىلع ناموقي امهنإف نيثالث يواسي رخآلاو نيرشع
 . لضفألا سدس عم كلذ ذخأو سكوألا

 در لضفألا هباصأ امهيأ هنأ ىلع امهنيب مهسأ مهارد دازي نأ ىلع اعمجأو كلذ اهرك نإف

 نإف ء امهذحأ هرك اذإ هيف ميقتسي ال دحاولل بوثلاو « سكوألا بحاص ىلع مهارد ةسمخ

 باوثأ ةثالثو هعسي الف مكاحلا امأف امهنيب اميف ةعس ىلع احلطصي نأ الإ مسقي مل ام كلذ راتخا

 وآ عابرأ ةثالثو بوث عبرو بوث وأ نيبوثب بوث ميقلا نم كل ترسف ام ىلع ةمسقلا اهيف ميقتسي
 م ضعبلا نود ضعبلا كلذ ةميق هنأل سكوألا بحاص ىلع لضفألا هبيصن يذلا اهدري مهارد

 بلط دنع لكلا يف كلذ رسيت ولو «كرتشملا ضعب يف زييمتلا هيلع رسيتي هنأل :ش (زئاج كلذو)
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 داحتال قيقرلا مسقي : الاقو . امهتوافتل رهاوحلاو قيقرلا مسقي ال: -هللا همحر- ةفينح وبأ لاقو

 يناعملا توافتل شحاف يمدآلا يف توافتلا نأ : هلو . منغملا قيقرو منغلاو لبإلا يف امك سنجل ا

 ‹ ةنطابلا

 . يضارتلا ىلإ جاتحي ةضواعم هيف امو ضعبلا يف كلذكف ءاكرشلا ضعب

 ‹ امهدارفناب يأ :ش ( امهتوافتل رهاوجلاو قيقرلا مسقي ال:- هللا همحر- ةفينح وبأ لاقو) :م

 . يرودقلا لئاسم نم اًضيأ اذهو « قافتالاب مسقي رخآ ءيش قيقرلا عم ناك اذإ امأ

 ىري ال ةفينح ابأ نأ ؛ريبكلا عماجلا» يف ةبراضملا باتك نم يناثلا بابلا يف يقانغسلا لاقو

 امهقحلاو ‹ نهرلاو ءاكذلا يف نيقيقرلا نيب توافعلل ادحاو سنجلا ناك نإو قتيقرلا ةمسق

 ۰ . نيفلتخملا نيسنجلاب
 عاجل ا» ةياور ىلع امهدنع كلذكف دحاو قتيقر يف كيرش لك بيصن عمجي ال يأ هانعمو

 ةياور ىلع امأف ‹ ةمسقلا يف حالصلا يضاقلا ىأر نأ لبق ةريبكلا ةبراضملا باتكو «ريغصلا

 ‹ دحاو قيقر يف كيرش لك بيصن نالعجيو ةمسقلا نايري نيعلا باتك ةياورو موصلا باتك

 . یھتنا

 ال : ةفيئح وبأ لاق « ريغصلا عماجلا» نم اياصولا باتك يفو : ناخ يضاق نيدلا رخف لاقو

 دبع يف رخآلا بيصنو « دبع يف امهدحأ بيصن لعجي نأب عمجلا ةمسق هب ديري « قيقرلا مسقي

 منغ نم رخآ ءيش مهعم نوكي نأ الإ ءاكرشلا اضر ريغ يف كلذ ىلإ ادعو اذه ىلإ ادبع عفديف

 ءاش نإ رايخاب يضاقلا : الاقو « مهريغك اًعيب قيقرلا لعجيو مسقي ذئنيحف عاتم وأ بايث وأ
 . ةدح ىلع ةمسق دبع لك مسق ءاش نإو « ةدحاو ةعفد لكلا مسق

 :ش ( سنجل ا داحتال ) :م ةثالثلا تلاق هبو « ربج ةمسق يأ :ش ( قيقرلا مسقب :الاقو ) :م

 ةحصلا عني ال اذو ةميقلا يف توافتلا اغإو «اًئانإ وأ اروكذ اوناك اذإ دحاو سنج قيقرلا نأ ينعي

 مسقي امكف « رقبلاو لبإلا يف قافتالاب مسقي امكو يأ :ش ( منغملا قيقرو منغلاو لبإلا يف امك) :م

مذلا يف تبثي دوقعلا يف ناويحلا رئاسك قيقرلا نوكلو « لاومألا رئاسك فالح الب ةميتغلا قتيقر
 ة

 . املس تبثی الو ارھم

 :ش ( ةنطابلا يناعملا توافتل شحاف يمدآلا يف توافتلا نأ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو) م

 لضفلاو ةنطفلا رهظي دق ادحاو نأ ىرت الآ « ةباتكلاو ةيسورفلاو ةنامألاو ةسايكلاو نهذلاك

نی ال ثیح رهاظ اذهو « ريزغ ملعو رفاو نهذ هلو هلبلا رهظي دقو « هلبأ هسفن يف هتيبلت وهو
 رک

ع ىتح سانلا نم اًوافت دشأ ايندلا يف رأ ملو مهضعب لوق هيلع لدي نغتسم لقاع
 فلآ د
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 ىرت الأ « سنجل ا داحتا دنع لقي اهيف توافتلا نأل ؛ تاناويحلا فالخب ‹ فلتخملا سنجل اك راصف

 قح نأل ؛ مناغملا فالخب «دحاو سنج تاناويحلا نمو ناسنج مدآ ينب نم یثنألاو ركذلا نآ
 . اقرتفاف اعيمج ةيلاملاو نيعلاب قلعتي انهو « اهنمث ةمسقو اهعيب ماموال ناك ىتح ةيلاملا يف نيمناغلا

 بولطملا نألو « ادحاو نوواسي ال مهارت اًملأو ادئاز فلألا لدعي درف بدألا : رخآلا لاقو
 ةمدخلا رخآلا نمو ةعارزلا امهدحأ نم دصقيدق هنأل « اًشحاف اًفالتخا فلتخي هنم دبعلا نم
 راصف ) :م ضارعألا تفلتخا اذإو « رخآلا حلصي ال امك امهدحأ نم حلصيو « كلذ وحنو
 مسقي ذئنيحف « رخآ لام دبعلا عم ناك اذإ الإ نيرمألا نيب ليدعتلا رذعتف :ش ( فلتخما سنجل اك
 برشلا عيبك دوصقم تبثيالو اًعبت قيقرلا لعجيف « ءاكرشلا اضر ريغ نم عمجلا ةمسق

 . كلذ وحنو قيرطلاو

 . دبعلا نم كلهتسملا موقي ال نأ بجي اذه لثم : تلق نإف

 . ليدعت ريغ نم تبثي نأ زجي ملف « هب اهنم ةمسقلاف موق هب موقتلا يف نكي مل امل : تلق

 داحتال امهلوق نع باوج :ش ( سنجلا داحتا دنع لقي اهيف توافتلا نأل ؛ تاناويحلا فالخب) :م
 نأو سنجلا فلتخا اذإ امع ازارتحا سنج ا داحتا دنع هلوقب ديقو « منغلاو لبإلا يف امك سنجل ا

 نم شنألاو ركذلا نأ ) :م تاناويحلا رئاسو قيقرلا ىهن قرفلا نايبل حيضوت :ش ( یرت الأ) :م

 ول ىتح « توافتلا رابتعاب الإ كلذ سيلو :ش ( دحاو سنج تاناويحلا نمو « ناسنج مدآ ينب

  ركذ هنأ ىلع ًالبإ وأ اًمنغ ىرتشا ولو « دقعلا دقعني ال ةيراج وه اذإف دبع هنآ ىلع ًاصخش ىرتشا
 نأل ) :م كلذو منغملا قيقر امهلوق نع باوج :ش ( مناغملا فالخب) :م دقعلا دقعني ىشنأ وه اذإف
 :ش ( اهعيب ماموال ناك ىتح ةيلاملا يف نيمناغلا قح

 الف ‹ كلاملا ةكرش مكحو منغملا قيقر مكح قرتفاف يأ :ش ( اقرتفاف ًاعيمج ةيلاملاو نيعلاب قلعتي)
 . رخلا ىلع امهدحأ نم امهسايقو « زوجي

 ةمسقلا يف نكيلف تاناويحلا رئاسك راصف « حص دبع ىلع علاخ وأ جوزت ول : ليق نإف
 . كلذك

 ال هنإف معركذ ام فالخب ةمسقلا يف ققحتي الف زارفإلا ىلإ جاتحت ةمسقلا نأب : بيجاأ
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 رابكلا مسقي ال : ليقو ‹ تيقاويلاو ءىلآللاك مسقي ال سنجل ا فلتخا اذإ : ليق دقف رهاوجلا امأو

 نأل ؛ هقالطإ ىلع باوجلا يرجي : ليقو « توافتلا ةلقل راغصلا مسقيو « توافتلا ةرشكل اهنم

 اهيلع علاخ وأ ةتوقاي وأ ةؤلؤل ىلع جوزت ول هنأ ىرن الا « قيقرلا ةلاهج نم شحفأ رهاوجلا ةلاهج

 مامح مسقي الو : لاق . ةمسقلا ىلع ربجي ال نأ ىلوأف دبع ىلع كلذ حصيو « ةيمستلا حصت ال

 ‹ ءاكرشلا ىضارتي نأ الإ ىحر الو رئب الو

 . هيلإ جاتحي

 عرش قيقرلا مكح نيبو « رهاوجلاو قيقرلا هلوقب نيئيش ًالوأ ركذ ال :ش ( رهاوجلا امأو ) :م

 نآ ىلإ هب راسا ي قبال سا فلطخل اإ: لي دقن م يمض ا رمال نابي ي

 هاو « تمس تزاجف نم اهیف لباسا نکیآ ای رنج رش نا م ا

 . هحرش يف روصنم وبأ خيشلا بهذ

 مسقيو ‹ توافتلا ةرثكل) :م تيقاويلاو ءىلآللا نم يأ :ش ( اهنم رابکلا مسقي ال : لیقو ) :م

 وحلو جزوريفلاو شخلبلاو درمزلا يف مكحلااذكو « رهاظ اذهو :ش ( توافتلا ةلقل راغصلا

 . كلذ

 مسقي ال هنأ هقالطإب دارأ « يرودقلا باوج يأ : :ش ( هقالطإ ىلع باوجلا يرجي : ليقو) :م

 يبأ دنع مسقي ال قيقرلاو :ش ( قيقرلا ةلاهج نم شحفأ رهاوجلا ةلاهج نأل ) :ء السا الط مارجلا

 . ىلوأ رهاوجل اف ةفينح

 وأ ةتوقاي وأ ةؤلؤل ىلع ) :م ةأرما جوزت ول ينعي « هلبق ال حيضوت :ش ( جوزت ول هنآ یرت الأ) :م

 .٠ ةئالثلا تلاق هبو :ش ( ةمسقلا ىلع ربجي ال نأ ىلوأف دب

 هبو يرودقلا لاق يأ :ش ( ءاكرشلا ىضارتي نأ الإ ىحر الو رئب الو مامح مسقي الو : لاق) :م

 نكي ال ثيحب ًاريغص مامحلا نوكي نأ طرش - هللا همحر- يعفاشلا نأ الإ . ةثالفلا تلاق

 لاق هبو اريج مسقي ةمسقلا دعب هب عافتنالا نكم ًاريبك ناك اذإ امأف « ةمسقلا دعب هب عافتنالا

 ال مسقاذإ يذلاريغصلا مامحلا يف اذه « يفاكلا حرش» يف يباجيبسألا نيدلا ءالع لاقو . كلام

 عافتنا هب ًاعفتنم ةمسقلا دعب امهنم دحاو لك بيصن يقباذإ امأف « مامحلا عافتنا هب ًاعفتنم یقبی

 لمحب اوضر مهنأل ةمسقلا ىلعاوضارتي نأ الإ ‹ ررضلا مادعنال مسقي هنأك سنجل ا كلذ

 .ررضلا

a: 



 هب اًعفتنم بيصن لك ىقبب ال ذإ « نیفرطلا يف ررضلا ىلع لمتشت اهنأل نيرادلا نيب طئاحلا اذكو

 يف ةكرتشم رود تناك اذإو : لاق . انيب ال يضارتلا فالخب « يضاقلا مسقي الف ادوصمقم اعافتنا

 حلصألا ناك نإ : الاقو . -هللا همحر- ةفينح يآ لوق يف اهتدح ىلع راد لك مسق دحاو رصم

 ‹ اهمسق ضعب يف اهضعب ةمسق مهل

 لاقو . ًاربج نيرادلا نيب نئاكلا طئاحلا مسقيال اذكو يأ :ش ( نيرادلا نيب طئاحلا اذكو) :م

 ربجي امهدحأ ‹ ناهجو هيف ضرعلا لامك يف لوطلا فصن يف ةمسق امهدحأ دارأ نإ : يعفاشلا

 ضرع طئاحلاو ‹ لوطلا لامك يف اضرع هتمسق امهدحأ دارأ نإو « ربجي ال هنأ حصألاو « يبآلا

 ال ذإ ‹ نيفرطلا يف ررضلا ىلع لمتشت اهنأل ) :م ؛ةيلحلا يف اذك ربجي ال ليقو « ربجي حصألا يف
 اهمسقي الف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( يضاقلا مسقي الف ادوصقم ًاعافتنا هب ًاعفتنم بيصن لك ىقبي

 . يضاقلا

 مل اومستقا نإ موق نيب قيرط ناك اذإ : ةفينح وبأ لاق يباجيبسألل « يفاكلا حرش » يفو

 ررض هتمسق يف ناك اذإ كلذكو « همسقي مل هتمسق مهضعب دارأف رم الو قيرط مهضعبل نكي

 اوضارتي نأ الإ مهنيب همسقأ مل ًاقيرط دجي ال هنأو قيرطلا قتيض يف ضعب نود ضعب ىلع
 . مهدحأ كلذ بلط اذإو هتمسق ذفان قيرط دحاو لكل نوكي ناك اذإو « ًاعيمج

 امهنم دحاو لكل نكلو رم هيف امهنم دحاول نكي مل امستقا نإ نيلجر نيب قيرط ناك اذإو

 ردقي هنأل امهنیب هتمسق امهدحأ دارأف رخآ هجو نم ًالیوط هلعجیو ًاباب هلزنم يف حتفي نآ ردقب
 هؤاقب لب « ةهجلا هذه نم هب اعفتنم هؤاقب طرشلا سيلو « رخآ قيرط نم هكلمف عافتنالا ىلع
 ىبأو هتمسق امهدحأ دارأ نيلجر نيب ءام ليسم ناك اذإو . لصاح هنو ةلمحملا يف هب ًاعفتنم

 مل ررضب الإ عضوم هل نكي مل نإو «همسقأ هذه ىوس ءاملا ليسم عضوم هيف ناك نإو رخآلا

 . همسقأ

 لوأ يف هركذ ام ىلإ هب راشأ :ش ( انيب ال ) :م ررضلا مهمازتلال :ش ( يضارتلا فالخب ) :م

 . امهيضارتب الإ اهمسقي مل هرغصل رضتسي امهنم دحاو لك ناك نإو هلوقب لصفلا

 ةكرتشم راد تناك اذإ يرودقلا لاق يأ :ش ( دحاو رصم يف ةكر تشم رود تناك اذإو لاق ) :م

 اهتدح ىلع راد لك مسق ) :م بيرق نع يتأي دحاو رصب دييقتلا ةدئافو « دحاو رصم يف موق نيب

 » يضارتلاب الإ ةدحاو راد يف مهدحأ بيصن عمجي ال يأ :ش (-هللا همحر - ةفينح يبأ لوق يف

 زاج ةرواجتم تناك نإ : لاق هنآ كلام نع يكحو « دمحأو -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو

 . ةفينح وبأ لاق امك زوجي ال ةقرفتم تناك نإو « لاق امك عيمجلا ةمسق

 يف رظني يضاقلا نأ ينعي :ش ( اهمسق ضعب يف اهضعب ةمسق مهل حلصألا ناك نإ الاقو) :م
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 ىلإ ارظنو ةروصو امسا دحاو سنج اهنأ : امهل . ةكرتشملا ةقرفتملا ةحرقألا فالخلا اذه ىلعو

 ىلإ حيجرتلا ضوفيف « ىنكسلا هوجوو دصاقملا فالتخا ىلإ ارظن ىنعم سانجأ ىنكسلا لصأ
 لاحللاو نادلبلا فالتخاب كلذ فلتخيو ‹ دوصقملا وهو ىنعملل رابتعالا نآ : هلو . يضاقلا

 ‹ ةمسقلا يف ليدعتلا نكي الف « اًشحاف اًفالتخا ءاملاو دجسملا ىلإ برقلاو ناريجلاو

 نأل ‹ كلذ عيمج ةمسقلا لدعأ ناك راد يف تعمتجا اذإ مهدحأ ءابصنآ تناك نإو « كلذ

 دلبلا داحتاو مسالا رابتعابو « ىنكسلا وهو اهب دوصققملا داحتال دحاو سنج مكح يف رودلا

 . نآلا يتأي ام ىلع هريغو منغلاك مسقي دحاولا سنجل او

 عمج ةحرقألاو روكذملا فالخلا ىلع يأ :ش ( ةكرتشملا ةقرفتملا ةحرقألا فالخلا اذه ىلعو ) :م

 امهدنعو « عمج ةمسق مسقيال هدنعف « امهريغو ءانبلاو رجشلا نع ةيلاخ ضرأ يهو « حارق

 زاج ةرواجتم تناك نإ : يزاريشلا قاحسإ لاقف « فالخ هيف يعفاشلا باحصألو . مسقي

 . عمجلا ةمسق

 . ًادحاو اهبرش ناك اذإ دحاولا حارقلاك لعجي : هباحصأ نم هريغ لاقو

 « ةيلحلا» يفو . ربج ةمسق مسقيال ةحرقألاك وهف ًافلتخم اهقيرطو اهبرش ناك اذإ امأو

 . هيشأ اذهو

 سنج ) :م رودلا يأ :ش ( اهنأ ) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 ىلإ ارظن « ىنعم سانجأ ) :م اهب دوصقملا داحتال :ش ( ىنكسلا لصأ ىلإ آرظنو ةروصو امسا دحاو

 ناريجلاو قفارملاو توبثلاو عافترالاو ضرعلاو لوطلا نم :ش ( ىنكسلا هوجوو دصاقملا فالتخا

 كلذ يف يضاقلا رظني ةلدألا ضراعت دنعف « كلذ ريغو امهنع دعبلاو دجسملاو ءاملا ىلإ برقلاو

 ‹ هل كلذ يف يأرلا يأ :ش ( يضاقلا ىلإ حيجرتلا ضوفيف ) :م هلوقب هيلإ راشأ حلصألاب لمعيو

 . < ةيريهظلا ىواتفلا » يف اذك «لعف عمجلا ىأر نإو « مسق راد لك مسقي نأ ىأر نإف

 وه ىنعملا يأ :ش ( دوصقملا وهو ىنعملل رابتعالا نأ ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م
 يف ىنكسلا نوكي دق هنأل :ش ( نادلبلا فالتخاب ) :م دوصقملا يأ :ش ( كلذ فلتخيو ) :م دوصقللا

 م وه نسحأو ىرخألا نم نمآ ةلحم نوكيدق هنأل « ةلحم عمج :ش ( لاحم او ) :م رصم

 م ىرخآلا ناريج نود ءاحلص ةلحم يف ناريجلا نوكي دق هنأل « راج عمج :ش ( ناريجلاو)

 ةديعب ىرحخألاو « ءاملا نم وأ دجسملا نم ًابيرق امهدحأ نوكي نأب :ش ( ءاملاو دجسملا ىلإ برقلاو)

 بصن :ش (اشحاف افالتخا ) :م دصاقملا نم كلذ ريغو ىرخألا نم هرفأ امهدحأ نوكي دقو « اهنم

 الف ‹ اهيف ليدعتلا نكي ال كلذك ناك اذإ يأ :ش ( ةمسقلا يف ليدعتلا نكي الف ) :م فلتخم هلوقل

a 



 امهيف مكحلا وه امك ةيمستلا حصت ال راد ىلع جوزت ول اذكو « راد ءارشب ليكوتلا زوجي ال اذهلو

 ًاررض ةدح ىلع تيب لك ةمسق يف نأل ؛هتويب تفلتخا اذإ ةدحاولا رادلا فالخب « بوثلا يف

 نأ ىلإ ةراشإ باتكلا يف عضولا دييقت :-هنع هللا يضر- لاق . ةدحاو ةمسق رادلا تمسقف

 نعو . امهنع لاله ةياور وهو « امهدنع ةمسقلا يف ناعمتجت ال نيرصم يف اتناك اذإ نيرادلا

 ةمسق مسقت لاحم وأ ةلحم يف تويبلاو ىرخألا يف امهادحإ مسقي هنأ :-هللا همحر- دمحم

 ‹ ريسي امهنيب اميف توافتلا نأل ؛ ةدحاو

CL aR 
 يأ :ش ( اذهلو) :م ةدح ىلع راد لك مسقيف «سانجألا مكح يف ذعنيح ريصت اهنأل ًاربج مسقي

 ةلاهجلل بوث ءارشب حصي ال امك :ش ( راد ءارشب ليكوتلا زوجي ال ) :مفالتخالا شحافتلو .

 ليكوتلا يف يأ :ش (امهيف مكحلا وهامك ةيمستلا حصتال راد ىلع جوزت ول اذكو ) :م

 حصي ال هنإف بوث ىلع جوزتي وأ بوث ءارشب لكو ول امك ينعي :ش ( بوثلا يف ) :م جيوزتلاو

 ررض ةدح ىلع تيب لك ةمسق يف نأل ؛ اهتويب تفلتخا اذإ ةدحاولا رادللا فالخب ) :م انرکذ امک

 الإ ةفينح يبأ دنع ةدحاو ةمسق مسقت ال رادلا نأ لصاحلا :ش ( ةدحاو ةمسق رادلا تمسقف

 تناك ةعمتجم ةدحاو ةمسق مسقت تويبلاو . ةقرفتم وأ ةعمتجم تناك ءاوس « ءاكرشلا ءاضرب

 رادلاك مسقت ةدحاو راد يف ةعمتجم تناك نإ لزانلاو تويبلا نيب توافتلا ةلعل ةقرفتم وأ

 دحأ ناك نأب ةنيابتم اهنكلو ةدحاو راد يف تناك وآ ةقرفتم رود يف تناك نإو « ًاعبت ةدحاولا

 ًاهيبش لزنملا نأل « مهلوق يف رادلاك اهيف باوج اف « اهاندأ يف ىرحألاو اهاصقأ يف لزانملا

 . اهنم [. . .] تيبلاو « رادلاب

 ةلأسملا عضو دييقت فنصملا لاق يأ :ش ( بانكلاب عضولا دييقت :-هنع هللا يضر - لاق (:م

 ةراشإ ) :م دحاو رصم يف ةكرتشم رود تناك اذإو لاق يذلا هب ينعي « «يرودقلا رصتخم ) يف

 يأ :ش ( امهنع لاله ةياور يهو «امهدنع ةمسقل ةلا يف ناعمتجي ال نيرصم يف اتناك اذإ نيرادلا نأ ىلإ

 فسوپ يبأ ذيملت ت يرصبلا ىيحي ي نبأ وه لالهو « -هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ نع

 هنأل ‹ نيرصملا يف نيرادلا دحأ يأ :ش ( ىرخألا يف امهادحإ مسقي هنأ : دمحم نعو ) :م

 وأ ةلحم يف تويبلاو) :م دحاو رصم يف ناك ول امك مسالا داحتا رابتعاب ًادحاو ًاسنج امهلعج

 ام ىنكسلا ىنعم يف توافتت ال اهنأل :ش ( ريسي امهنيب اميف توافتلا نأل ؛ ةدحاو ةمسق مسقت لاحم

 ةرجأب رجؤي هنأ ىرت الأ« ةداع ةعفنملا يف توافتي الف « زيلهد هل دحاو فقسل مسا تسيل

 . ةلحم لك ىف ةدحاو
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 ذخأف «لبق نم رم ام ىلع تيبلاو رادلا نيب هنأل ؛ رودلاك ةنيابتملاو ‹ تويبلاك ةقزالتملا لزانملاو

 ىلع امهنم دحاو لک مسقی اًتوناحو اراد وأ ةعیضو اراد تناک نإو : لاق . دحاو لک نم اًھبش

 ركذاذكو « نيسنج توناحلاو رادلا لعج : -هنع هللا يضر - لاق . سنجلا فالتخال ةدح

 ىلع لدي اذهو « زوجت ال توناحلاب رادلا عفانم ةراجإ نإ : لصألا تاراجإ يف لاقو . فاصخلا

 دحاو سنج امهنأ

 رادلا نيب ) :م لزنملا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ رودلاك ةنيابتملاو ‹ توييبلاك ةقزالحملا لزانملاو ) :م

 اهيف ةريغص ةريودل مسا لزنملا نأل « تيبلا نم ربكأو رادلا نم رغصأ لزنملا نأل :ش (تيبلاو

 نيب لزنم هل لزانملا نأ لصاحلاف « هانركذ امك زيلهد هل دحاو فقسل مسا تيبلاو « ةثالث وأ ناتيب

 يأ :ش ( لبق نم رم ام ىلع ) م هانركذ يذلا قيرطلاب ًاعيمج تيبلاو رادلا هبشت هلاحف « نيتلزنملا

 لك نم اهبش لزنملا ذخأف يأ :ش ( دحاو لك نم اًهبش ذخاف ) :م عويبلا باتك نم قوقحلا باب يف
 . سنجلا فالتخال ةدح ىلع امهنم دحاو

 امھنم دحاو لک مسق ًاتوناحو ًاراد وأ ةعیضو اراد تناک نإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ىلع امهنم ةدحاو لك مسقي لب « ةدحاو ةمسق لك مسقي ال ينعي :ش ( سنجلا فالتخال ةدح ىلع

 ضعبلا ىلإ ضعبلا ةمسق نوكيف « توناحلا عم رادلا اذكو « ناسنج ةعيضلا عم رادلا نأل « ةدح

 ىلإ جاتحي ال اذهلو « تدجو ىنعمب ةمات انه اه تناكو ‹ يضارتلاب الإ كلذ زوجي الف ةضواعم

 نوكي نأ ریدقت ىلع رادلا بصن زوجیو « هيلع فطع هدعب امو هلعاف عفرلاب راد هلوقو « ربحلا
 . خلإ . . . اراد ةنيبلا تناك نإف هريدقت « مسالا فوذحم ةصقان تناك

 لعج فنصملا لاق يأ :ش ( نيسنج توناحلاو رادلا لعج: -هنع هللا يضر - لاق ) :م

 ورمع نبدمحأ ركب وبأ وهو :ش ( فاصخلا ركذ اذكو ):م نيسنج توناحلاو رادلا يرودقلا

 اراد تناك نإو «يضاقلا بدأ» يف لاق « « يضاقلا بدأ باتك » بحاص ينابيشلا فاصخل ا

 لك مسقو « نيفصنلا دح يف كلذ نم دحاو لك بيصن عمجي مل اًنوناحو اراد وأ« اًضرأو

 ركذت مل ةلأسملا هذه نأل ركذلاب فاصخلا يضر اغنإو . ىهتنا « ةدح ىلع مهنيب كلذ نم دحاو

 . (امهيرصتخم» يف يخركلا الو يواحطلا اهركذ الو -هللا همحر- دمحم بتك يف

 ال توناحلاب رادلا عفانم ةراجإ نإ لصألا تاراجإ يف ) :م -هللا همحر- دمحم :ش ( لاقو ) :م

 لصألا يف لاق ‹ زوجيال ًارهش توناح ىنكسب ًارهش رادلا عفانم ةراجإ يأ :ش ( زوجت

 سنجلا نأل كلذو « زوجي ةمدخلاب ىنكسلا راجئتساو « زوجي ال ىنكسلاب ىنكسلا راجئتساو
 نيبو ‹ فاصخل ا هركذ اذإ ام نيب قيفوتلا ىلإ «ةيادهلا» بحاص جاتحاو « [. . .] مرحي هدارفناب

 توناحلا يأ :ش ( دحاو سنج امهنأ ىلع لدي اذهو ) :م لاقف « « تاراجإلا باتك » يف هركذ اذإ ام
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 .ةسناجملا ةهبش ىلع كلانه ابرلا ةمرح ىنبت وأ « ناتياور ةلأسملا ىف لعجيف

 لاقي وأ ‹ ةياورلا فالتخا ىلع كلذ لمحبيأامإ ينعي :ش ( ناتياور ةلاسملا يف لعجيف ) :م رادلاو

 . فاصخلا هركذ امك ناسنج امهنإ

 :ش ( ةسناجملا ةهبش ىلع ) :م لصألا تاراجإ يف يأ :ش ( كلانه ابرلا ةمرح ينبت وأ ) :م

 ةهبش ىلع ابرلا ةمرح لمحتو « ةدحاو ةياور ةفلتخم توناحلا عفانمو رودلا عفانم تناك اذإ ينعي

 اذكه « يفاكلا» يفو . امهنم دوصقملا ىنكسلا لّتصأ داحتال توناحلاو رادلا عفانم نم ةسناجللا

 ةربتعملا يه ةهبشلاو « ةهبشلاب ةهبش رابتعا ىلع يدؤي هنأل « لكشم وهو « ةيادهلا» يف هركذ

 . اهنم لزانملا نود

 يف نأل ‹ ةمرحلا قح يف ةسناجلا ةهبش ريصي ال نأ يغبني هيلع ليق ةعيرشلا جات لاقو

 ةهبش ريصت ينعي ةسناجملا ةهبش يفف « ابرلا ةهبش ريصي هسدجب ءيشلا عاب اذإ ةسناجملا ةقيقح

 . ىهتنا « ربتعت ال يهو « ةهبشلا

 تالکشم نم نوكي وأ « ناتياور ةلأسملا يف نوكي نأ امإ : يناولحلا ةمئألا سمش لاق دقو

 ةرإجاك نوكيف دحاو سنج ىنكسلا نأل « ةهبشلا ربتعا لب ال هباوج يف ليقو . باتكلا اذه

 . ىرت امك فعض هيفو « ةهبش ةهبش ال ةهبش يهو « ىنكسلاب ىنكسلا
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 ةمسقلا ةيفيك يف لصف
 ‹ ةمسقلا ماهس ىلع هیوسي ينعي « هلدعیو هظفح هنکمیل همسقی ام روصي نآ مساقلل يغبنیو : لاق

 يف هيلإ هتجاحل ءانبلا موقيو « هردق فرعيل هعرذيو هريغ نع ةمسقلاب هعطقي : يأ هلزعي ىوريو

 بيصنب مهضعب بيصنل نوكي ال ىتح « هبرشو هقيرطب يقابلا نع بيصن لك زرفيو . ةرخآلا
 ةمسقلا ىنعم ققحتيو ةعزانملا عطقنتف قلعن رخآلا

 ( ةمسقلا ةيفيك يف لصف ) :م

 ركذت نأ مرج الف « ةفص ةيفيكلاو ءاكرشلا نيب ةمسقلا ةيفيك نايب يف لصف اذه يأ :ش

 . ةمسقلا زاوج وهو ‹ فوصوملا دعب

 ام ريوصت نم دارملاو : يرودقلا لاق يأ :ش ( همسقب ام روصي نأ مساقلل يغبنيو : لاق ) :م

 ىلإ ساطرقلا كلذ عفريل همسقي ام ظفح نكميل ساطرقلا ىلع هتروص بتكي نأ همسقي

 يأ :ش ( هظفح هنكميل ) :م عارقإلاب هرمأي مل ناك نإ هسفنب مهنيب عارقإلا ىلوتي ىتح يضاقلا
 ليدعتلا يرسيف :ش ( ةمسقلا ماهس ىلع هيوسي ينعي « هلدعيو ) :م همسقي ام ظفح مساقلا نكمتل

 . ءاكرشلا ماهس ىلع همسقي ام ةيوستب

 -هللا همحر- «يرودقلا رصتخم» خسن ضعب يف نأ ىلإ هب راشأ :ش ( هلزعي ىوريو ) :م

 هعرذيو هریغ نع ةمسقلاب هعطقي : يآ ) :م هلدعیو هلوقب هرسف مث « هلدعیو هلوق ناکم هلزعیو عقو
 ليدعتل ةمسقلا نأل « ءانبلا موقيانإ :ش ( ةرخاآلا يف هيلإ هتجاحل ءانبلا موقيو «هردق فرعيل

 ءانبلا موقيو ةحاسلا ةميق نم رثكأ هتميق نأل ءانبلا يوقتب الإ ليدعتلا لصحبي الو «ءابصنألا

 . ةميقلاب ءانبلا يفو «عارذلاب ةحاسلا مسقي هنأل «ةمسقلا ةلاح كلذ ىلإ جاتحيإال هنأل ّالوأ

 ءانبلاذإ « رمألا رخآ يف هيلإ جاتحي اغنإو « رمألا رخآ هب دارأ « ناتحتفلاب ةرخآلا يف هلوقو

 فرعي مهدحأ بيصن ىلإ تعقوو ةحاسملاب ضرألا تمسق اذإ ىتح موقيف « ةدح ىلع مسقي
 . كلذ لثم رجألا ضعبف « رادلا ةميق

 قيرطب يقابلا نع بيصن لك زييمت يأ :ش ( هبرشو هقيرطب يقابلا نع بيصن لك زرفيو ) :م
 اذهو هلاذهو كلاذه لوقيف « مامتلا ىلع ةعزانملا عطقنت ىتح نيشلا رسكب هبرشو « بيصن لك

 ناک نأب نکی مل نِإو ‹ نکمآ نإ هراد ىلإ هب ام لیسمو امهدحأ قیرط لعجی نأ هقیرطو « رخآل
 تعرشاغإ ةمسقلا نأل امهدحأ بيصن ىف ءاملا ليسمو قيرطلا لعجي لجر راد ىلإ هرهظ

 نأب نوكي اغإ اهعاطقناو « امهنيب ةعزانلا عطقنتو ء امهدحأ ررضتي ال هجو ىلع ةعفنملا ليمكتل
 هبحاص راد يف كلذ لعجي نكي مل نإو « نكمأ نإ هبحاص بيصن يف قح امهدحأل ىقبي ال

 ىلع ةمسقلا ىنعم ققحتيو ةعزانملا عطقنتف . قلعت رخآلا بيصنب مهضعب بيصنل نوكي ال ىتح ) :م
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 ‹ ةعرقلا جرخي مث ءاذه ىلع كلاثلاو يناثلاب هيلي يذلاو لوألاب ابيصن بقلي مث . مامتلا ىلع

 يف رظني نأ : لصألاو .يناثلا مهسلا هلف اًيناث جرخ نمو « لوألا مهسلا هلف الوأ همسا جرخ نمف

 سادسا اهلعج اًسدس ناك نإو « اًالثأ اهلعج الث لقألا ناك اذإ ىتح « ءابصنألا لقأ ىلإ كلذ

 ‹ ةمسقلا نكمتل

 نأب بيترتلا اذه ىلع يأ :ش ( اذه ىلع كلاثلاو يناشلاب هيلي يذلاو لوألاب ًابيصن بقلي مث مامتلا

 . ارج ملهو سماخلاب عبارلا يلي يذلاو عبارلاب ثلاثلا يلي يذلا بقلي

 هلف) :م همهس جرخ نمف خسنلا ضعب يفو :ش (ًالوأ همسا جرخ نمف « ةعرقلا جرخي مث ) :م

 نمو ‹ كلاغلا مهسلا هلف اشلاث جرخ نمو :ش ( يناثلا مهسلا هلف اينا جرخ نمو ‹ لوألا مهسلا

 . ارج ملهو عبارلا مهسلا هلف ًاعبار جرخ

 يأ :ش ( اثالثأ اهلعج الث لقألا ناك اذإ ىتح « ءابصنألا لقأ ىلإ كلذ يف رظني نأ : لصألاو ) :م

 نيعملا ثلثلا ىمسيو « امهمسا ةعرقلا ىلع بتكف ًاتنبو ًانبا ةثرولا تناك نأب ًاثالثأ رادلا لعج

 ذخأي ًالوأ نبالا مسا جرح نإف « عرقيو ءًارخآ رخآلا ثلثلاو . ًايناث هيلي امو ًالوأ ضرألا نم

 تنبلا ذخأت الوأ تنبلا مهس جرح ولو . تدبلل رخآلا ثلثلا نيعتو « هيليام عم لوألا ثلثلا

 . نبالل نارحآلا نالثلا نيعتو « لوألا ثلثلاب

 نأ لشم ًاسدس لقألا ناك نإو يأ :ش ( ةمسقلا نكمتل اسادسأ اهلعج اسدس ناك نإو ) :م

 نمف « ةتس ىلع ضرألا جرخي مأل خأو مأو جوز نم سدسو ثلثو فصن ةلأسملا يف نوكي
 ناك نإ هيلي ام ذخأيو « سدس بحاص ناك نإ بسحف لوألا مهسلا ذخأي ًالوأ همسا جرخ

 لعفيو ًايناث عرقي مث « فصن بحاص ناك نإ هايلي نيذللا نيمهسلا نم ذخأيو « ثلث بحاص
 . لوألا عم لعفامك نيرخآلا عم

 مهدحأل ةكرتشم ةعامج نيب ضرأ كلذ حرشو : «يفاكلا » يف نيدلا ظفاح خيشلا لاقو

 ةسمخو ةرشع مهماهس ردق ىلعاهتمسقاودارأف «مهس رخآلاو ةسمخ رخآللو سدس

 .دحاوو

 عضوم جرخت ةقدنب لوو « مهنيب عرقيو مهماهس ةدع ىلع قدانب لعجي نآ كلذ ةيفيكو
 تناك نإف « يه نمل ةقدنبلا ىلإ رظني مث « ماهسلا لوأ وهو « ماهسلا فارطأ نم فرط ىلع
 ةقدنبلا تعضو يذلا مهسلا كلذب ةلصتم مهسل ةعستو مهسلا كلذ هاطعأف ةرشعلا بحاصل

 حضوي جرخ دق هتين لوأف « كلذك ةيقبلا نيب عرفي مث « لاصتالا ىلع اهبحاص ماهس نوكيل هيلع
 بحاصل تناك نإف ؟ يه نيأ ةقدنبلا ىلإ رظني مث « ةيقابلا ةتسلا فارطألا نم فرط ىلع

 هبحاصل دحاولا مهسلا ىقبيو ‹ مهسلا كلذب ةلصتم ةعبرأو مهسلا كلذ يضاقلا هاطعأ ةسمخل ا
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 بيصن لك زرفيو : باتكلا يف هلوقو. ىلاعت هللا قيفوتب «يهتنمل ا ةيافك» يف اعبشم هانحرش دقو
 ‹ هللا ءاش نإ هليصفتبهركدن ام ىلع زاج نكي مل وأ لعفي مل نإف ‹ لضفألا نايب هبرشو هقيرطب

 «ليملا ةمهت ةحازإو بولقلا بييطتل ةعرقلاو

 ةسمخلا نوكتف ةقدنبلا هيلع تعضو يذلا فرطلا هل ناك دحاولا بحاصل ةقدنبلا تناك نإو

 اهلعجي امهنيب ةقاطب لك يوطي مث تاقاطب يف ءاكرشلا ءامسآ يضاقلا بتكي نأ هريسفتو

 يفاذك « ةقدنبلا ةهبش نوكتف ةريدتسم ريصت ىتح « هيفك نيب اهكلدي مث « نيط ةعطق يف
 . ةثالثلا ةمئألل هيف فالح الو «ةيريهظلا ىواتفلا»و «ةيناهربلا ةريخذلا»

 كلذ روصي ىتح راقعلاو رودلا نم ءيش مسقي ال «يضاقلا بد»آ يف فاصحلا لاقو

 ال ىتح كلذ زيي مث تويب ىلإ وأ راد ىلإ وأ قيرطلا ىلإ اعراسم كلذ ناك ام اهلوح ام فرعيو

 اذإف ء اهيلع اومسقي نأ اوديري يتلا ماهسلا ىلع اوسيلو « ليبس الو قيرط دحأ ىلع دحأل نوكي

 اذإف « رخآلا يلي مهس لك اذكو « اذك عضوم هل ناك ألوأ جرخأ نم هنأ ىلع كلذ ىلع اهعطق

 ىلإ ةيوتسم مهقفارمو مههايم ليسمو مهقيرط هنآو « كلذ يف ررض مهيلع لخدي سيل هنأ ملع
 لعجو « مهنم ةأرماو لجر مساب ًاعاقر بتكو « هيدي نيب يضاقلا اهعضوف ةروصلاب يضاقلا
 مث ءاذك عضوم ىلإ اذك عضوم هلف الوآ همهس جرح نم لاقو ةقدنبو نيط يف امهنم ةعقر لك

 ءيش تحت قدانبلا حرطي دقو ماهسلا عرقي ىتح هيلي ثلاثلا مث « اذك عضوم ىلإ اذك يلي يناثلا

 . لوألا مهسلا وهف يه نمل رظنيف ةدحاو جرخيف هدي لخدي مث

 ‹ مهعم نوكت ةخسن «‹ نيتخسن ةمسقلا باتك يضاقلا بتكي مث عرقي ىتح يناثلا اذكو

 هدنع ةمئاق تناك نإ مهنيب اهمسق هنأ لجسلا يف بتكيو « يضاقلا ناويد يف نوكت ةخسنو

 ًاعبشم هانحرش دقو ) :م یهتنا « هجو ىلع رثألا مسقيو كلذب هدنع اورقأ اوناك نإ هرارقإب وأ نيميب
 هنوك لاح هتيفيك عم كلذ يف لصألا انحرش دق يأ :ش ( ىلاعت هللا قيفوتب «يهتنملا ةيافك» يف

 . بابلا اذهب قلعتي اميف ءيش كرت ريغ نم ًالماك ىفوتسم يأ « ًاعبشم
 هقيرطب بيصن لك زرفيو ) :م « هرصتخم » يف يرودقلا لوق يأ :ش ( باتكلا يف هلوقو) :م

 مل وأ ) :م ناك امك مهنيب يقبو ىيرطلا زرفي مل نإف يأ :ش ( لعفي مل نإف « لضفألا نايب هبرشو
 نف هلوق دنع دارآ :ش ( هللا ءاش نإ هلیصفتب هرکذن ام ىلع زاج ) :م قیرطلا زارفإ يآ :ش ( نکمی

 بولقلا بييطتل ةعرقلاو ) :م رخآ ىلإ قيرط وأ رخآلا بيصن يف ليسم مهدحألو مهنيب مسق

 . ءاكرشلا دحأ ىلإ ليملا ةمهت ةلازإلو يأ :ش ( ليما ةمهت ةلازإو

 كلذو ةعرقلا جورخب ناسحتسالا قيلعت هنأل « اهابأي سايقلاو « ناسحتسا باوج اذهو
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 : لاق . مازلإلا كلميف « ءاضقلا ىنعم يف هنأل زاج عارقإ ريغ نم اًبيصن مهنم لكل نيع ول ىتح

 مهيضارتب الإ ريناندلاو مهاردلا ةمسقلا يف لخدي الو

 نكلو « ةقلطملا نييعتو لاملا ىوعدو بسنلا ىوعد يف اهلامعتسا انؤاملع زوجي ملاذهلو « رامق
 سيلو « ركنم ريكن ريغ نم اذه انموي ىلإ ةَ هللا لوسر ندل نم رهاظلا لماعتلاب انه اهانكرت
 عارقإللا يف نأل « سايقلا يف مارح ةعرقلا لامعتسا « طوسبملا» يف سيلو « رامقلا ىنعم يف

 يتلا مالزألاب ماسقتسالاو رامقلا ىنعم يف هنأل « مارح وهو « ةعراقلا جورخب قاقحتسالا قيلعت

 هللا لوسر ندل نم رهاظلا لماعتلاو ةنسلاب ًاناسحتسا هانكرت انكلو « ةيلهاجلا لهآ هداتعي ناك

 . رامقلا ىنعم يف سيل اذه نألو ةي

 الف قاقحتسالا لصأ انه اهو « هيف لمعتسي اب قلعتي قاقحتسالا لصأ رامقلا يفنو

 ناك بناجما اذه تنآو بناجلا اذه تنأ ذخف لدع ان لاق ول مساقلا نأل « اهجورخب قلعتي

 ليملا ةمهت يف يهو ءاكرشلا بولق بييطتل ةعرقلا لمعتسيف « كلذ يف مهتي امن هنأ الإ « ًاميقتسم

 وه هنأ ملع ال ةنيفسلا باحصأ عماذه لثم يف يب سنوي لعف امك زئاج كلذو هسفن نم

 « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاب قيلي ال ام ىلإ بسني اجب ءاملا يف هسفن ىقبأ نكلو «دوصقللا

 . كلذل اهلمعتساف

 اهب قحأ ناك هنأ عم « مالسلا اهيلع مرم مض يف ةعرقلا لمعتسا يب ايركز كلذكو

 ال مث ‹ نهبولقل ًابييطت ًارفس دار اذإ هئاسن نیب عرقي ب هللا لوسر ناکو « هدنع اهتلاخ ناکمل

 جورخ لبق هتايآ ىلإ يضاقلا تفتلي ال امك « ماهسلا ضعب جورخ دعب ضعبلاب الإ زوجي
 . كلذ هل ناك ةعرقلا جورخ دعب مهضعب عجرف يضارتلاب مسق مساقلا ناك نإو . ةعرقلا

 دعبو مكاجلا ةمسقك ربتعيال : لوق يف لاقو . لوق يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو

 تمت دقفأدحاوالإ ماهسلا عيمج جرخاذإو . عامجإلاب هعوجر ربتعي ال ماهسلا لك جورخ
 . عوجرلا ربتعي ال كلذ دعبو « دحاولا كلذ بيصن نييعتل ةمسقلا

 دحاو لكل مساقلا نيع ول ىتح يأ :ش ( زاج عارقا ريغ نم ًابيصن مهنم لكل نع ول ىتح ) :م
 ةمسقلا نأل) :م عارقإ ريغ نم خسنلا ضعب يفو « زاجل مهنيب عرقي نآ ريغ نم ًابيصن ءاكرشلا نم
 ءاضق ىنعم يف مسقلا رابتعاب ريكذتلاو « ةمسقلا نأل يأ :ش ( مازلإلا كلميف ءاضقلا ىنعم يف

 بولقلا بييطتل ةعرقلا نألو « ةمسقلا نم لعف اب ءاكرشلا مازلإ يأ « مازلإلا كلميف « يضاقلا

 . انرکذامک

 زوجي يتلا مهاردلا يأ :ش ( مهيضارتب الإ ريناندلاو مهاردلا ةمسقلا يف لخدي الو : لاق ) :م

 بر يطعيف توافتلا رشكأ مهدحأ باصأف راقع يف ةمسقلا تناك اذإ ينعي ءابصنألا توافت اهب
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 ؛ ةمسقلا يف ليدعتلا هب توفي هنألو ‹ كارتشالا قوقح نم ةمسقلاو ‹ مهاردلا يف ةكرش ال هنأل

 ضرأ ناك اذإو .هل ملست ال اهلعلو « هتمذ يف رخآلا مهاردو راقعلا نيع ىلإ لصي امهدحأ نأل

 الإ ةلداعملا رابتعا نكي ال هنأل ‹ ةميقلا رابتعا ىلع كلذ لك مسقي هنأ : فسوي يبآ نع ءانبو

 يف لصألا وه هنأل ؛ ةحاسملاب ضرألا مسقي هنأ :-هللا همحر- ةفينح يبأ نعو . ميوقتلاب

 ‹ هبيصن يف ءانبلا عقو نم دري مث ‹ تاحوسملا

 يفو اهتمسق اودارأف « ةعامج نيب راد هتروص . يضارتلاب الإ زوجي ال هبحاصل مهارد ةدايزلا

 نوكي نأ رخآلا دارأو مهارد ءانبلا ضوع نوكي نأ ءاكرشلا دحأ دارأف ءانب لضف نيبناجلا دحأ

 ذغيحف «رذعتاذإ الإ مهاردلا نم ال ضرألا نم ءانبلا ضوع لعجي هنإف ضرألا نم هضوع
 - هللا امهمحر- دمحأو ىعفاشلا لاق هبو « كلذ زاج ىضاقلاب كلذ ناك اذإو . كلذ ىضاقلل

 + ةمسقلا تلطب ًاريثك ناك نإو زاج نأل « ًاليلق اهيف درلا ناك اذإ : -هللا همحر - كلام لاقو
 نكي مل ةكرشلا نأ دارأ « مهاردلا يف ةكرش ال نأشلا نأل يأ :ش ( مهاردلا يف ةكرش ال هنأل)

 . كارتشا هيف اميف الإ نوكت ال ةمسقلا ينعي :ش ( كارتشالا قوقح نم ةمسقلاو) :م مهارد اهيف

 :ش ( ةمسقلا يف ) :م مهاردلا لاخدإب توفي نأشلا نألو يأ :ش ( ليدعتلا هب توفي هنألو) :م

 ةمسقلاب دارملا وه ليدعتلاو « مهاردلا لاخدإ نودب ليدعتلا نكي ةروص يف هب دارآ ليدعتلا

 :ش ( هتمذ يف رخآلا مهاردو راقعلا نيع ىلإ لصي امهدحأ نأل ) :م كلذو « مهاردلا لاخدإب توفي

 تقو هتمذ يف رخآلا مساقتملا مهارد نأ لاحلاو راقعلا نيع ىلإ لصي نيمساقحملا دحأ نأل يأ

 ام سيلو للعلا نم هنأل « رخآلل ملست ال مهاردلا لعلو يأ :ش ( هل ملست ال اهلعلو ) :م ةمسقلا

 . ةرورضلا دنع الإ هيلإ راصي الف « ةلداعم لصي ال امو لاحلا يف هيلإ لجرلا لصي

 مسقي هنأ فسوي يبأ نع ) :م يورف ةمسقلا ادارأف الشم نيفلأ :ش ( ءانبو ضرأ ناك اذإو ) :م

 ( ميوقتلاب الإ ةلداعملا رابتعا نكي ال هنأل ‹ ةميقلا رابتعا ىلع ) :م ءانبلاو ضرألا يأ :ش ( كلذ لك

 الو ءابصنألا ليدعتل ةمسقلا نأل « -هللا همحر- يرودقلا ةلأسم ىلع ًاعيرفت اذه ركذ :ش

 . هيلإ راصيف « ميوقتلاب الإ ءانبلاو ضرألا نيب ليدعتلا نكي

 - ةفينح يبآ نع يور يأ :ش ( ةحاسملاب ضرألا مسقي هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ) :م

 يه :ش ( تاحوسمللا يف لصألا وه هنأل ) :م عارذلاب ضرألا مسقي يضاقلا نأ -هللا همحر

 دري مث) :م عرذلاب الإ ملعي ال اهردق نأل كلذو « عرذلا ليوأت رابتعاب ريمضلا ركذو « لصألا

 ةصرعلا نم ةميق رثكأ هنأل « ءانبلا لضف ردقب رخآلا نم مهارد :ش ( هبيصن يف ءانبلا عقو نم

 .ًابلاغ
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 ال خالاك ةمسقلا يف مهاردلا لخدتف هيواسي یتح رخآلا ىلع مهارد دوجأ هبيصن ناک نم وآ

 دري هنأ :-هللا همحر- دمحم نعو . جيوزتلا ةرورض قادصلا ةيمسن كلي مث « لاملا يف هل ةيالو

 ناك نأب «ةيوستلا قيقحت نكي الو ‹ لضف يقب اذإو ةصرعلا نم هيواسيام ءانبلا ةلباقمب هكيرش ىلع

 كرتي الف ردقلا اذه يف ةرورضلا نأل مهارد لضفلل دري ذئنيحف « ءانبلا ةميقب ةصرعلا يفت ال

 بيصن يف ليسم مهدحألو مهنيب مسق نإف : لاق . لصألا ةياور قفاوي اذهو « اهب الإ لصألا

 هنع ليسملاو قيرطلا فرص نكمأ نإف ‹ ةمسقلا يف طرتشي مل قيرط وأ « رخآلا

 وه يذلا ناک ءاوس « دوجأ هبيصن ناک نم دري وآ يأ :ش ( دوجأ هبیصن ناک نم وأ ) :م هلوق

 ةمسقلا يف مهاردلا لخدتف « هيواسي ىتح رخآلا ىلع مهارد) :م ةصرعلا باصأ ول ءانبلا هباصأ

 مث ) :م ةريغصلا هتخآ لام يف هل ةيالو ال هنآ خألا يف انلق امك يأ :ش ( لاملا يف هل ةيالو ال خألاك

 سيل حاكنلا نأل « حاكنلا ةحص ةرورض لجأل يأ :ش ( جيوزتلا ةرورض قادصلا ةيمست كلمي

 . رهم الب عورشمب

 يآ :ش (ةصرعلا نم هيواسي ام ءانبلا ةلباقب هكيرش ىلع دري هنأ :-هللا همحر- دمحم نعو) :م

 ىتح ءانبلا لضف ةلباقمب ةصرعلا نم رخآلا كيرشلا يطعي هنأ -هللا همحر- دمحم نع يورو

 نكمي الو ) :م ءانبلا ةميق نم :ش ( لضف يقب اذإو ) :م ةمسقلا يف نيكيرشلا نم دحاو لك يوتسي

 لضف يقب اذإو يآ :ش ( مهارد لضفلل دري ذئنيحف ءانبلا ةميقب ةصرعلا يفت ال ناك نأب ةيوستلا قيقحت

 ةصرعلا نم ةدايزلاب ةصرعلاو ءانبلا نيب ةيوستلا قيقحت.نكيي مل هنآ لاحلاو « ءانبلا ةميق نم
 نم يقب ام ةلباقب هبحاص ىلع مهارد ءانبلا ةمهت يف عقو نم دري ذئنيحف < ءانبلا لضف ةرثكل

 . لضفلا

 :ش ( ردقلا اذه يف ةرورضلا نأل ) :م . مهفاف ‹ لضفلا نم لاح بصنلاب مهارد هلوقو

 وه يذلا :ش ( لصألا كرتي الف ) :م ردقلا اذه يف مهاردلا ءاطعإ ىلإ تعد ةرورضلا نأل ينعي

 يأ :ش ( لصألا ةياور قفاوي اذهو ) :م ةرورضلا لجأل يآ :ش ( اهب الإ ) :م تاحاسملا يف عرذلا

 لعجيالو ةعراذم رادلا مسقي هيف لاق هنأل « طوسبملا ةياور قفاوي دمحم نع يور يذلا

 . هريغو مهاردلا نم لضف رخآلا ىلع امهدحأل

 ناف ينعي يرودقلا لاق يآ :ش ( رخآلا بيصن يف ليسم مهدحألو مهنيب مسق نإف : لاق ) :م

 رسكو ميملا حتفب ليسملاو « ليسملا مهدحأل نأ لاحلاو ءاكرشلا نيب ةكرتشملا رادلا ماسقلا مسق

 . ءاملا ليس عضوم نيسلا

 رخلا نع يأ :ش ( هنع ليسملاو قيرطلا فرص نكمأ نإف ‹ ةمسقلا يف طرتشي مل قيرط وأ ) :م
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 ‹ عيبلا فالخب . فنأتستف طالتخالا ءاقبل ةلتخم ةمسقلا نأل ةمسقلا تخسف نكي مل نإو

 يف عافتنالا رذعت عماجي هنأو نيعلا كيلمت هنم دوصقملا نأل ؛ ةروصلا هذه يف دسفي ال ثيح

 هجولا يف قوقحلا ركذ ولو « قيرطلاب الإ كلذ متي الو ةعفنملا ليمكتلف ةمسقلا امأ لاحلا
 ؛ باوحلا كلذك لوألا

 يف اقيرط ذختي يأ :ش ( قرطتسي نأ ) :م رخآلا بيصن يف هليسم يذلا يأ :ش ( هل سيل) :م

 . ءام يرجي يأ « ليسلا نم :ش ( ليسيو ) :م رخآلا بيصن

 ريغ نم ) :م زييمتلاو زارفإلا وهو :ش ( ةمسقلا ىنعم قيقحت نكمأ هنأل رخآلا بيصن يف م

 ءاقبل ةلتخم ةمسقلا نأل ؛ ةمسقلا تخسف ) :م هنع ليسملاو قيرطلا فرص :ش ( نکی مل نإو ررض

 . ةمسقلا فنأتسيف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( فناتستف ) :م زييمتلاو زارفإلا مدعو :ش ( طالتخالا

 ركذي نأ امإ ولخي ال اذهف: « يواحطلا حرش » يف -هللا همحر- يباجيبسألا مامإلا لاقو

 هنإف اوركذي مل نإو «قيرطلا يف ريو ةزئاج ةمسقلاف اوركذ نإف « ركذي ال وأ قيرطلا ةمسقلا يف

 اوركذي مل وأ هل وه قح لكب اوركذ ءاوس اهيف قيرطلا حتفي هنإف هباصأ اميف حتفم هل ناك نإ رظني

 مل ناو ‹ هبحاص بیصن يف ريب هناف هل وه قح لکب اورکذ نإ هباصآأ امیف حتفم هل نکی مل نإو

 . ءاملا ليسم قح يف كلذكو ةلطاب ةمسقلاف هل وه قح لكب اوركذي

 ال هنإف اضرأ وأًاراد عاب اذإ اميف ينعي :ش ( ةروصلا هذه يف دسفب ال ثيح عيبلا فالخب ) :م

 ‹ امهركذ ريغ نم عيبلا يف نالخدي ال امهنأل عيبلا يف برشلاو قيرطلا لوخد مدعل لطبي

 ( نيعلا كيلمت) :م عيبلا نم يأ :ش ( هنم دوصقملا نأل ) :م ناسنإ كلم يف صاخل ا قيرطلا نم دارملاو

 ‹ لبقي برشلا نودب ضرألاو قيرطلا نودب رادلاو « بسحف نيعلا يف كلملا تابثإ يأ :ش
 ۰ . صيصتتلاب الإ كلذ قحتسي ال كللاو

 يف عيبملاب عافتنالا رذعت عماجي عيبلا نإو يأ :ش ( لاحلا يف عافقنالا رذعت عماجي هنأو ) :م

 ًاريغص ًاشحج ىرتشا اذإ امك « عيبلا ةحص يف طرشب سيل لاخلا يف هب عافتنالا نأ دارأ « لاحلا

 :ش ( كلذ متي الو ةعفنملا ليمكتل ةمسقلا اما ) :م لاحلا يف هب عفتني ال هنأ عم « حيحص عيبا نأب

 . برشلاو قيرطلاب الإ هبيصنب عفتني ال مهنم ًادحأ نأل :ش ( قيرطلاب الإ ) :م ةعفنملا ليمكت يأ

 كلذك ) :م قيرطلاو ليملا برض نكمأ اذإ وهو :ش ( لوألا هجولا يف قوقحلا ركذ ولو) :م

 قيرطلا فرص نكمأ اذإ رخآلا بيصن يف ليسيو قرطتسي نأ هل سيل ينعي :ش ( باوجلا
 اهفرص نكي مل نإف « كقوقحب كلذب ماسقلا لاق نأب ةمسقلا يف قوقحلا ركذ نإ ليسملاو
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 دقو « رخآلا بيصنب قلعت دحاو لكل ىقبي ال ناب كلذ ماتو « زييمتلاو زارفإلا ةمسقلا ىنعم نأل

 ركذ اذإ عيبلا فالخب « هيلإ راصيف ررض ريغ نم هريغ ىلإ ليسملاو قيرطلا فرصب هقيقحت نكمأ
 وهو عيبلا ىنعم قيقحن نكمأ هنأل ؛ ليسملاو قيرطلا نم هل ناك ام هيف لخدي ثيح قوقحلا هيف

 كيلمتل ةمسقلا نأل ء اهيف لخدي : يناثلا هجؤلا يفو « هريغ كلمب قلعتلا اذه ءاقب عم كيلمتلا
 كلذو « ةعفنملا

 قوقحلا ركذ امإ ولخي الف ليسملاو قيرطلا فرص نكمأ نإ هنأ هلصاحو « قوقحلا ركذب اهقحتسي

 لخدتف قوقحلا ركذ نإف نكي مل نإو « ةمسقلا خسفت الو قوقحلا لخدي ال ركذي مل نإف « ال وأ

 . ةمسقلا خسفيو قوقحلا لخدي ال قوقحلا ركذي مل نإو ةمسقلا خسفت الو قوقحلا

 ىلع تيبلا ءام ليسمو ةفصلا يف تيبلا بابو تيب ةفص اهيفو نيلجر نيب راد هتروص
 . ءام ليسم الو ًاقيرط ركذي ملو ةحاسلا نم هعطقو امهدحأ ةفصلا باصأف امستقاف ةفصلا حطس

 نأ دارأ اذإو « كلذ يف هءام ليسيو ةحاسلا نم هباصأ اميف هباب حتفي نأ ردقي تيبلا بحاصو

 ام هل نآ دحاو لك طرش ءاوس كلذ هل سيلف ناك ام ىلع ءاملا ليسيف هلاح ىلع ةفصلا يف ري

 لحد قفارملاو قوقحلا عيبلا يف ركذو تيبلا عاب ول هنإف « عيبلا فالخب « ال وأ هل قح لكب هباصأ

 حتفم هل نكي مل ولو هانركذ ام قرفلاو « لخدي مل قوقحلا ركذي ملنإو ليسملاو قيرطلا
 وه قح لكب هباصأ ام امهنم دحاو لكل نأ ةمسقلا ىف اركذ ام ناك نإف « ءام ليسم الو قيرطلل

 مل نإو ةمسقلا لبق ناك امك هحطس ىلع ءام ليسمو ةفصلا يف هقيرط ناكو « ةمسقلا تزاج هل

 قوقحلا ركذي مل نإو ًاحيحص نوكي هنإف « عيبلا فالخب « ةدساف ةمسقلاف قفارملاو قوقحلا ركذي

 . قفارملاو

 ال نأب ) :م زييمتلاو زارفإلا مات يأ :ش ( كلذ مامتو « زييمتلاو زارفإلا ةمسقلا ىنعم نأل ) :م

 فرصب ) :م ةمسقلا ىنعم قيقحت يأ :ش ( هقيقحت نكمأ دقو رخآلا بيصنب قلعت دحاو لكل ىقبي

 ىلإ راصيف « ريغلا ىلإ ررض ريغ نم يأ :ش ( هيلإ راصيف ‹ ررض ريغ نم هريغ ىلإ ليسملاو قيرطلا

 . هل ررض ريغ نم امهريغ ىلإ اهفرص

 نكمأ هنأل ؛ ليسملاو قيرطلا نم هل ناك ام هيف لخدي ثيح قوقحلا هيف ركذ اذإ عيبلا فالخب ) :م

 وهو :ش ( قلعتلا اذه ءاقب عم ) :م نيعلا يف كلما تابثإ يأ :ش ( كيلمتلا وهو عيبلا ىنعم قيقحت

 ام وهو :ش ( يناثلا هجولا يفو ) :م يرتشملا ريغ يآ :ش ( هريغ كلمب) :م ليسملاو قيرطلا قح قلعت

 ليسملاو قيرطلا نم دحاو لك لخدي يأ :ش ( اهيف لخدي ) :م ليسملاو قيرطلا فرص نكي مل اذإ

 . ةعفنملا كيلمت يأ :ش ( كلذو ةعفنملا كيلمتل ةمسقلا نال ) :م ةمسقلا يف
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 قلعتلا عاطقناب كلذو ‹ زارفإلا ىنعم اهيفو ‹ هرابتعاب صيصنتلا دنع لخديف « ليسملاو قيرطلاب

 نودب اهيف لخدي ثيح ةراجإلا فالخب « صيصنت ريغ نم لخدي ال هرابتعابف « انركذ ام ىلع

 لخديف ‹ قيرطلاو برشلا لاخدإي الإ لصحي ال كلذو عافتنالا دوصقملا لك نأل ؛ صيصنتلا

 قيرط دحاو لكل ميقتسي ناك نإ ةمسقلا يف مهنيب قيرطلا عفر يف اوفلتخا ولو . ركذ ريغ نم

 نإو « هنود ةيلكلاب زارفإلا ققحتل مهتعامجل عفري قيرط ريغ نم مكاحلا هسق « هبيصن يف هحتفي

 مهتعامج نیب اًقيرط عفر كلذ ميقتسي ال ناک

 يأ :ش ( هرابتعاب ) :م قوقحلا ركذب :ش ( صيصنتلا دنع لخديف « ليسملاو قيرطلاب ) :م

 ىنعم يأ :ش ( كلذو زارفإلا ىنعم ) :م ةمسقلا يف يأ :ش ( اهيفو ) :م ةعفنملا كيلمت رابتعاب

 يأ :ش ( هرابتعابف ) :م باتکلا لوآ يف :ش ( انركذ ام ىلع ريغلا نم قلعتلا عاطقناب ) :م زارفإلا

 ( صيصنت ريغ نم ) :م ليسملاو قيرطلا نم دحاو لك يأ :ش ( لخدي ال ) :م زارفإلا ینعم رابتعابف

 . قوقحلا ركذب :ش

 ركذي ملنإو ةمسقلا يف لخدي نأ يغبني عافتنالا ليمكت ىنعم رابتعاب هنآ لصاحلاو

 نيينعملا رابتعا يف قوقحلا تركذ نإ وأ « لخدي ال نأ يغبني زارفإلا ىنعم رابتعاب « قوقحلا

 . الف الإو ةمسقلا يف الخد قوقحلا تركذ اذإ انلقف « ًاعيمج

 ‹ عيبلا فالخب هلوقب قلعتي اذه :ش ( صيصنتلا نودب اهيف لخدي ثيح ةراجإلا فالخب ) :م

 نودبو قوقحلا ركذب صيصنتلا نودب ةراجإلا يف ليسملاو قيرطلا نم دحاو لك لخدي ثيح يأ

 ةراجإلا باب نم هلك دوصقملا نألو يأ :ش ( عافتنالا دوصقملا لك نأل ) :م ًاضيأ امهيلع صيصنتلا

 1 :ش ( ركذ ريغ نم لخديف ‹ قيرطلاو برشلا لاخدإب الإ لصحي ال كلذو ) :م لحم اب عافتنالا

 . هريرقت رم امك نيعلا كلمت هنم دوصقملا نإف « عيبلا فالخب

 يأ «يرودقلا ةلأسم ىلع ًاعيرفت هركذ :ش ( ةمسقلا يف مهنيب قيرطلا عفر يف اوفلتخا ولو) :م

 ًاكرتشم مهتعامج نيب قيرطلا كرتي نآ قيرطلا عفر نم دارملاو « ةثرولا وأ ءاكرشلا فلتخا ولو

 صضعب لوقي ناك ينعي : ةعيرشلا جات لاق . اهيف لخدي الو ةمسقلا نم عفريو « ناك امك مهنيب

 . < عفري : مهضعب لاق . يعدي لب : مهضعب لوقي ناكو « لكلا مسقي ًاقيرط عاديإلاك ءاكرشلا
 قیرط دحاو لكل ميقتسي ناك نإ ) :م يضاقلا هرظني نآ كلذ يف مكحلاف عفري ال : مهضعب لاقو

 ‹ ةعامجلل كرتي قيرط ريغ نم يأ :ش ( مهتعامحل عفري قيرط ريغ نم مكاحلا مسق هبيصن يف هحتفي

 . قيرطلا عفر نود يأ :ش ( هنود ةيلكلاب زارفإلا ققحتل ) :م قيرطلا ةفص عفري هلوقو

 ( مهتعامج نيب ًاقيرط عفر ) :م هبیصن يف قيرط حص يأ :ش ( كلذ ميقتسي ال ناك نإو ) :م
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 ‹ نيفصن رادلا لصأ ناك نإو زاج اًالثأ امهنيب قيرطلا نوكي نأ اوطرش ولو . هيف ال قيرطلا ءارو اميف ةمسقلا نأل ‹ ةمسقلا لبق ناك امك مهماهس ىلع قسيرطلاو < هب عفدنت ةجاحلا نأل هلوطو رادلا باب ضرع ىلع لعج هرادقم يف اوفلتخا ولو « قيرطلا ءارو اميف ةعضنملا ليمكن ققحتيل
 س
 ءارو اميف ةعفنملا ليمكت ققحتيل ) :م قيرطلا ردق مسقي الو مهنيب اميف اكرتشم هكرتي ينعي :ش
 اوضارت اذإ الإ هعفانم ضعبلا ىلع لطعتي انه قيرطلا عفري مل ولو ٠ رهاظ اذهو :ش ( قيرطلا
 يف اذك « هل رظني ال هسفنل رظنلا كرت نمو « مهرايتخاب مهكالهإ عفانم اولطع مهنأل كلذ ىلع
 . « يفاكلا حرش»

 ناك ولو يأ « يرودقلا ةلأسم ىلع اعيرفت اذه ركذ :ش ( هرادقم يفاوفلتخا ولو ) :م
 رادلا باب ضرع ىلع لعج ) :م هقيضو هتعس يف ينعي « قيرطلا رادقم يف ءاكرشلا فلتخا
 ال « ىلعألا ثيح نم لوطلا وه لوطلاب دارملاو « هلوطو مظعألا رادلا باب ىلع :ش (هلوطو
 ىلإ امهب ىهتني ثيح ىلإ نوكي اغإ لوطلا كلذ نأل « هضرع دض وهو يشملا ثيح نم لوطلا
 . ىلعألا نم لوطلا ءارو ام ةمسق هتدئافو « مظعألا قيرطلا

 نأل « كلذ هل بابلا لوط قوف ناك نإ هبيصن يف ًاحانج عرشي نأ اهضعب دارآ ول ىتح
 نود اميف ناك نإو « هقح صلاخ يفاني ام راصف « مهنيب موسقم بابلا لوط ىلع داري اميف ءاوهلا
 كرتشملا ءاوهلا ردق ىلع ءانبلاو « كرتشم ءاوهلا نم لوطلا ردق نأل « كلذ نم عني بابلا لوط
 نم هلدبال هنأل « روث هيف ري ارادقم عفري ًاضرأ ناك نإو ءاكرشلا ءاضر ريغ نمزوجيال
 ىلإ جاتحي ال هنأل كلذ ىلإ جاتحي ناك نإو « ًاعم ناروث ري ام رادقم قيرطلا لعجي الف ةعارزلا
 -هللا همحر- « مالسإلا خيش طوسبم » يف اذك « ىهانتي ام ىلإ يدؤيف ةلجعلا ىلإ جاتحي اذه

 . ( طيحملا»و « ةريخذلا»و

 بسحب جورخلاو لوخدلا يف هيلإ ةجاحلا وعدت ام قيرطلا ردق يف ربتعي : ةثالثلا تلاقو

 لوط نآ ىلإ مهولا قبسي هنأل « ماهبإ ظفللا اذه يف : يزارتألا هلاق ام عفدنا انركذ ابو ةداعلا
 . مهيفكي ام لقأ ىلع هالعأ نم قيرطلا لوط لب « كلذك سيلو رادلا باب لوط رادقم قيرطلا

 قيرطلاو ) :م هلوطو رادلا باب ضرع ىلع قيرطلا لعجي يأ :ش ( هب عفدنت ةجاحلا نأل ) :م

 ماهس ىلع قيرطلا يأ :ش ( هيف ال قيرطلا ءارو اميف ةمسقلا نأل ؛ ةمسقلا لبق ناك امك مهماهس ىلع
 . قيرطلا يف ال يأ « هيف ال هلوق « ماسقنالا لبق ناك امك ءاكرشلا

 اضيآ اذه :ش ( نيفصن رادلا لصأ ناك نإو زاج ًاثالثأ امهنيب قيرطلا نوكي نآ اوطرش ولو) :م
 حرش » يف يباجيبسألا نيدلا ءالع مالسإلا خيش لاق . يرودقلا ةلأسم ىلعاعيرفت هركذ
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 ءهل لفس ال ولعو « هيلع ولع ال لفس ناك نإو : لاق . يضارتلاب ةزئاج لضافتلا ىلع ةمسقلا نأل

 هللا يضر- لاق . كلذ ريغب ربتعم الو ةميقلاب مسقو هتدح ىلع دحاو لك موق « ولع هل لفسو

 . -هللا همحر- دمحم دنع اذه : -هنع

 ركذ امل زئاج وهف هاثلث رحآللو هثلث امهدحأل امهنيب قيرطلا نوكي نأ اوطرتشا نإو : « يفاكلا

 . كلذ يف امهحالطصا ربتعيف « امهيضارتب ةلدابم هنأ

 نآ ىلع صن اذهو « زئاج وهف امهيديآ يف ام ةحاس ردق ىلع قيرطلا نوكي نأ اطرتشا نإو
 ناك اذإ هنإ : حلصلا باتك يف ركذ دقو . ىنعملا ثيح نم عيب ةمسقلا نأل « زئاج رمملا عيب

 لخد هنآ ىلع لدف «نيفصن امهنيب نمثلا نوكي هنإف قيرطلا اعابف رخآلل رمملاو امهدحأل قيرطلا

 . قيرطلاك قوقحلا ةلمج نم هنأل « برشلا عيب زوجي ةياورلا هذه ىلعف « ًالصأ دقعلا يف

 ةياور ىلعف . قوقحلا ةلمج نمرمملاو «زوجيال قوقحلا عيب :«تادايزلا» يف لاقو

 حرش يف لاق مث . يلعتلا قح اذكو « عيبلا زاوج مدع يف رمم لاو برشلا نيب قرفال تادايزلا

 ملنإو . زئاج وهف هيف ري رخآلاو لقألا بحاصل قيرطلا نوكي نأ اطرتشا نإو :« يفاكلا

 امهنيب يقبف ‹ قيرطلا لوانتت مل ةمسقلا نأل « ارو ام ردق ىلع امهنيب وهف كلذ نم ًائيش اطرتشي
 نأ يضر نم نأل :ش ( يضارتلاب ةزئاج لضافتلا ىلع ةمسقلا نأل ) :م . لصألا يف ناك ام ىلع

 . هيلع ضرتعی ال هقح كرتي

 : «هرصتخم)» يف -هللا همحر- يرودقلا لاق يأ :ش ( هيلع ولع ال لفس ناک نو لاق ) :م

 هيلع ولع ال هلوقو . نيسلا رسكب لفس دجو نإو يأ « ربخلا ىلإ جاتحي الفًامات اذه ناکو

 ‹ اهلفس ضيقن اهولعو رادلا ولعو : يرهوجلا لاق . ماللا نوكسو نيعلا رسكب وهو «ةفص

 ىلع دحاو لك موق ‹ ولع هل لفسو « هل لفس ال ولعو ):م واولا ديدشتو ماللاو نيعلا مضب ولعلاو

 ركذي ملو « ةميقلاب ةمسقلاو يوقتلا ريغب يأ :ش ( كلذ ريغب ربتعم الو ةميقلاب مسقو هتدح

 - انباحصأو دمحم لوق راتخا هنأل ء-هللا امهمحر- فسوي يبو ةفينح يبأ لوق هيف يرودقلا

 هذه يف -هللا همحر- دمحم لوق اوراتخا هريغو « يواحطلا لوق لثم مهلك -هللا مهمحر

 . ةلأسملا

 همحر- فنصملا لاق يأ :ش ( -هللا همحر- دمحم دنع اذه : -هنع هللا يضر- لاق ) :م

 نودب امهنيب كرتشم ولع هتروص «ةريخذلا» يف . دمحم دنع يرودقلا يف روكذملا اذه :-هللا

 نم ةمسقلا بلطو امهنيب ناكرتشم ولعو لفسو « ولع نودب امهنيب كرتشم لفسو « لفس

 ىلع امهتمیق تناک نإف ءولعلاو لفسلا ةميق ىلع مسقي-هللا همحر- دمحم دنعف « يضاقلا

 . عارذب عارذ بجي ءاوسلا
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 لفسلا نأ :-هللا همحر- دمحم . عارذلاب مسقي : -هللا امهمحر- فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقو

 ققحتب الف ‹ كلذ ريغ وأ البطصا وأ اًبادرس وأ ءام رثب هذاختا نم ولعلا هل حلصي ال ال حلصي

 ال عورذملا يف ةكرشلا نأل ؛ لصألا يه عارذلاب ةمسقلا نإ : نالوقي امهو . ةميقلاب الإ ليدعتلا

 اميف افلتخا مث . قفارملا يف ال ىنكسلا يف ةيوستلا ىعارملاو « نكمأ ام هيلإ راصيف « ةميقلا يف

 نم نيعارذب لفس نم عارذ : -هللا همحر- ةفينحوبأ لاقف ‹ عارذلاب ةمسقلا ةيفيك يف امهنيب

 عارذ فصنلا ىلع هتميق يذلا نم بسحي رخآلا ةميق فعض امهدحأ ةميق تناك نإو

 اندنعو ٠ ةمسقلا نم يبآلا ربجي ال ةثالثلا دنعو . ةميقلا ىف ايوتسا ىتح رخآلا نم نيعارذب

 . باتكلا يف انركذ امك مسقي

 يف يواحطلا لاق :ش ( عارذلاب مسقي :- هللا امهمحر- فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقو ) :م

 ال يذلا لفسلا يفو هل لفس ال يذلا ولعلا يف لوقي -هللا همحر- ةفينح وبأ ناكو «هرصتح»م

 . ولعلا نم نيعارذب لفسلا نم عارذ ةميقلا نم بجي هل ولع

 . لفسلا نم عارذب ولعلا نم عارذ لك بسحي : لوقي-هللا همحر- فسوي وبأ ناكو

 لفسلا نم عارذ لكو « هل لفس ال نأ ىلع ولعلا نم عارذ لك موقي : -هللا همحر- دمحم لاقو

 . یھتنا دوجأ اذهو « هل ولع ال نأ ىلع

 :ش (ابادرس وأ ءام رثب هذاختال ولعلا هل حلصي ال ال حلصب لفسلا نأ : -هللا همحر- دمحم ) :م

 بادرس برعم وهو « اهحتفب ةماعلاو « نيسلا رسكب بادرسلا : ٦ باتعلا» يف يناعنصلا لاق

 . ريبكلا بجلا وهو دملابو نيسلا حتفب

 وحن :ش ( كلذ ريغ وأ ًالبطصا وأ ) :م ضرألا تحت ىنبي يذلا بادرسلا نادوس كلذكو

حلصي الو ءايشألا هذهل حلصي ال ولعلاو « اهوحنو ةنوحاطلاو نبتلاو بطحلا تيبو خبطلا
 الإ 

 . ةمسقلا يف ليدعتلا يأ :ش ( ةميقلاب الإ ليدعتلا ققحتي الف ) :م ةقرفملل

 نأل ؛ لصألا يه عارذلاب ةمسقلا نإ ) :م فسوي وبأو ةفينح وبأ يأ :ش ( نالوقی امهو) :م

 عرذلاب ةميقلا نم ركذ ام ىلإ راصف يأ :ش ( نكمأ ام هيلإ راصيف « ةميقلا يف ال عورذملا يف ةكرشلا

 فالتخاب فلتخت ال عفانملا يأ :ش ( قفارملا يف ال ىنكسلا يف ةيوستلا ىعارملاو ) :م نكمأ امهم

 وبا يأ :ش ( امهنيب اميف افلتخا مث ) :م نيعلا حتفب وهو رابتعالا يعارملاب دارأو « ةنكمألاو ةنمزألا

 فسوي وبأو ةفينح

نيعارذب لفس نم عارذ : -هللا همحر- ةفينح وبأ لاقف ‹ عارذلاب ةمسقلا ةيفيك يف) :م
 نم 
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 لهأ ةداع ىلع مهنم دحاو لك باجأ : ليق. عارذب عارذ : -هللا همحر- فسوي وبآ لاقو .ولع

 ولعلاو ةرم لفسلا ليضفتو امهئاوتساو ولعلا ىلع لفسلا ليضفت يف هدلب لهأ وأ هرصع

 .ًاعيمج امهنم عارذ ةلباقب عارذ لمحي يأ :ش ( عارب عارذ : -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . ولع

 اذإ : «يواحطلا حرش »يف يباجيبسألا دمحأ نب دمحم لضفلا وبأ مالسإلا خيش لاقو

 ىلع ءانبلا مسقي هنإف يضاقلا همسقي نأ دارأو امهنيب رخآ تيب نم ولعو نيلجر نيب لفس ناک
 . قافتالاب ةميقلا ليبس

 لوط ولعلا ةحاس عرذيف « ولعلا نم نيعارذب لفسلا نم عارذ لك مسقيف ةحاسملا امأف

 . هغلبم ملعيف ضرعلا يف لوطلا برضيف اضرعو

 لك عفديف هغلبم ملعيف هضرع يف هلوط برضيف ًاضرعو ًالوط عرذي لفسلا ةحاسم كلذكو
 نأ لفسلا بحاصل نأ وهو ىرخأ ةلأسمل عرذاذهو : لاق . ولعلا نم عارذب لفسلا نم عارذ

 رضي مل نإو هقوف قلعتي نأ ولعلا بحاصل سيلو ولعلاب رضي ال ناك اذإ عامجإلاب لفس
 . -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع ولعلا بحاصب

 وبأ لاق كلذكف امهدنع لفسلاو ولعلا ةعفنم توتسادقف كلذ لصي نأ هلامهدنعو

 ةعفنم -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعو . ولعلا نم عارذب لفسلا نم عارذ لك -هللا همحر-فسوي

 تيب ناك اذإو . ولعلا نم نيعارذب لفسلا نم عارذ لك ناك كلذكف لفسلا ةعفنم نم صقن ولعلا

 تيب نم عارذ لكف ليدعتلاب اهتمسق دارأف امهنيب رخآ تیب يف نيلجر نیب لفسو ولعو لماک

 اذه لفس نم عارذو « كاذ ولعلا نم عارذب اذه ولعلا نم ًاعارذ نأل « ولعلا نم عرذآ ةثالثب لماك

 ءولعلا نم نيعارذب لماكلا تيبلا نم عارذ لك فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع كاذ ولع نم نيعارذب

 يبآ دنعو « هدنع لفسلا نم فصنو عارذب لماكلا تيبلا نم عارذ لكف لماك تيب ناك اذإو

 همحر- دمحم دنعامأو « لفسلا نم نيعارذب لماكلا تيبلا نم عارذ لك -هللا همحر- فسوي

 . ىهتنا « يواحطلا ذخأ هيو « ةميقلا ليبس ىلع مسقي ام لوصفلا يفف -هللا

 هب راشأ :ش ( ولعلا ىلع لفسلا ليضفت يف هدلب لهأ وأ « هرصع لهأ ةداع ىلع ) :م -هللا مهمحر

 ىلع لفسلا ليضفت يف ةفوكلا لهأ ةداع نم دهاش ام ىلع ءانب باجأ هنإف ةفينح يبأ لوق ىلإ

 باجأ هنإف فسوي يبأ لوق ىلإ هب راشأو « لفسلاو ولعلا ءاوتسا يأ :ش (امهئاوتساو ) :م ولعلا

 . لفسلاو ولعلا نيب ةيوستلا دادخب لهأ ةداع نم دهاش ام ىلع ءانب

 ولعلاو) :م ةفوكلا يف رم امك ةرم ولعلا ىلع لفسلا ليضفت يأ :ش ( ةرم لفسلا ليضفتو ) :م
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 ىلع وبرت لفسلا ةعفنم نأ -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق هجوو ىنعم فالتخا وه : ليقو « ىرخا
 اذكو ‹ لفسلا ءانف دعب ىقبت ال ولعلا ةعفنمو « ولعلا تاوف دعب ىقبت اهنأل ؛ هفعضب ولعلا ةعفم

 اضرب الإ هولع ىلع ءانبلا هنكمي ال ذإ ريغ ال ىنكسلا ولعلا يفو « ىنكسلاو ءانبلا ةعفنم هيف لفسلا

 لصأ دوصقملا نأ : فسوي يبألو . لفسلا نم عارذب هنم ناعارذ ربتعيف « لفسلا بحاص

 رضي ال ام لعفي نأ امهنم دحاو لكل نأل ؛ ناتلئامتم ناتعفنملاو « هيف نايواستي امهو ىنكسلا

 نكي الف امهيلإ ةفاضإللاب « دربلاو رحلا فالتخاب فلتخت ةعفنملا نأ : دمحلو . هلصأ ىلع رخآلاب

 . ريسفتلا ىلإ رقتفي ال هلوقو ‹ -هللا همحر- دمحم لوق ىلع مويلا ىونفلاو « ةميقلاب الإ ليدعتلا

 ىلإ اذهب راشأو « ةرصبلاو ةكم يف امك ىرخأ ةرم لفسلا ىلع ولعلا ليضفتو يأ :ش ( یرخأ

 نإ ليق «ناهربو ةجح يأ :ش ( ىنعم فالتخا وه : ليقو ) :م -هللا همحر- دمحم باوج

 . ءاهقفلا ينعي فالتخالا

 :ش (وبرت لفسلا ةعفنم نأ :-هللا همحر- ةفينح يبأ لوق هجوو ) :م هلوقب كلذ نہی عرش مث

 يرهزألا لاقو . هلثم ءيشلا فعض ةديبع وبأ لاق :ش ( هفعضب ولعلا ةعفنم ىلع ) :م ديزت يآ

 ( ولعلا تاوف دعب ىقبت اهنأل ) :م ةروصحم ريغ ةدايز لصألا يف وهو « داز ام ىلإ ليسملا فعضلا

 نأل :ش (لفسلا ءانف دعب ىقبت ال ولعلا ةعفنمو ) :م ولعلا تاوف دعب ىقبي لفسلا ةعفنم نألو يأ :ش

 دارأ ولف :ش ( ىنكسلاو ءانبلا ةعفنم هيف لفسلا اذكو ) :م تبهذ بهذ اذإف « لفسلا ءاقبب هتعفنم ءاقب

 ال ذإ ريغ ال ىنكسلا ولعلا يفو) :م كلذ نم هعنم ولعلا بحاصل نكي مل ًابادرس هلفس يف رفحي نأ

 ناعارذ ) :م ربتعيف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( ربتعيف ‹« لفسلا بحاص اضرب الإ هولع ىلع ءانبلا هنكمي

 . :ش ( لفسلا نم عارذب ) :م ولعلا نم يأ :ش (هنم

 ولعلا بحاص يأ :ش ( هيف نايواستي امهو « ىنكسلا لصأ دوصقملا نأ :فسوب يبألو ) :م

 نأ امهنم دحاو لكل نأل ؛ ناتلثامتم ناتعفنملاو ) :م ىنكسلا لصأ يف نايواستي لفسلا بحاصو

 . -هللا همحر- فسوي يبأ لصأ ىلع يأ :ش ( هلصأ ىلع رخآلاب رضي ال ام لعفي

 دربلاو رحلا فالتخاب فلتخت ) :م لفسلاو ولعلا ةعفنم يأ :ش ( ةعفنملا نأ : دمحملو ) :م

 حيرلا رشكيو دربلا دتشي عضوم لك يف نأ ينعي « لفسلاو ولعلا ىلإ يآ :ش ( امهيلإ ةفاضإلاب
 كلذ فلتخي ابرو « ولعلا راتخي ضرألا يف ةرذعلا رثكت عضوم يفو . ولعلا ىلع لفسلا راتخي

 ليدعتلا ةمسقلا نم دارملا نأل :ش ( ةميقلاب الإ ليدعتلا نكمي الف ) :م تاقوألا فالتخاب ًاضيأ

 (طوسبملا» يفاذك :ش ( -هللا همحر- دمحم لوق ىلع مويلا ىوتفلاو ) :م ةميقلا ىلإ راصيف

 يأ :ش ( ريسفتلا ىلإ رقتفي ال هلوقو ) :م ةثالثلا تلاق هبو < « طيحملااو « ينغملا»و «ةريخذلا»و

 . رهاظ وهو ةميقلاب لاق هنأل « ريسفتلا ىلإ جاتحي ال -هللا همحر- دمحم لوق
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 ولعلا نم عارذ ةئام ةلباقمب لعجي نأ : باتكلا ةلأسم يف -هللا همحر- ةفينح يبآ لوق رسيسفتو

 نوئالثو ةثالثف لفسلا فصن لثم ولعلا نأل ؛ لماكلا ثيبلا نم عارذ ثلثو نوثالثو ةثالث درجلا

 ولعلا نم عارذ ثلثو نوثالثو ةثالث هعمو . درجملا ولعلا نم ناثلثو نوتسو ةتس لفسلا نم ثلثو

 عارذ ةئام ةلباقممب لعجيو ءدرجملا ولعلا نم ةئام يواست عارذ ةئام تغلبف

 ةئام ةلباقمب لعجي نأ ) :م يرودقلا يأ :ش ( باتكلا ةلاسم يف ةفينح يبأ لوق ريسفتو ) :م

 :ش ( لماكلا تيبلا نم عارذ ثلثو نوثالثو ةئالث ) :م هل لمس ال يذلا :ش ( درجملا ولعلا نم عارذ

 لثم لفسلاو ولعلا ناكف :ش ( لفسلا فصن لثم ولعلا نأل ) :م لقسلاو ولعلا ىلع لمتشي وهو

 راد تناك اذإ مسقي هدنعو « ةدحاو راد يف اهنأ ةلأسملا هذه عضومو « لفسلا نم عارذ ةئام

 . كلذب مهاضر ىلع ةلومحم نيراد يف تناك نإو «ةدحاو

 ءافلاب راشأو :ش ( درجملا ولعلا نم ناثلثو نوتسو ةتس لفسلا نم ثلثو نوثالثو ةثالشف ) :م

 عارذ ثلثو نوثالثو ةثالث يآ هريرقتو « لفسلا فصن لثم ولعلا نأل هلوق ريسفت ىلإ ةيريسفتلا

 نوثالثلاو ةثالثلا لباقي ىنعمب « لماكلا ولعلا نم عارذ الو نوتسو ةتس وه لماكلا لفسلا نم

 . نيثلثو نيتسو ةتسو ثلثلاو

 نم عارذ ةئام ةلباقمب لعجي نآ . مهفاف « نوثالثو ةثالث هلوقل ربخ نوتسو ةتس هلوقف

 لماكلا تيبلا نم دحاولا عارذلا نأل « لماكلا تيبلا نم عارذ ثلثو نوثالثو ةثالث درجملا ولعلا

 ةئام نوكي عارذ ثلثو نيثالثو ةثالث يف ةثالثلا تبرض اذإف ‹ درجلملا ولعلا نم عرذأ ةثالث ةلباقمب

 لعجيو ‹ درجملا ولعلا نم عارذ ةئام عم لماكلا تيبلا نم عارذ ثلثو نوثالعلاو ةثالثلا يوتسيف

 نم عارذ لك نأل « عارذ افلثو نوتسو ةتس لماكلا تيبلا نم درجملا لفسلا نم عارذ ةئام ةلباقم

 ةتس يف فصنلاو دحاولا تبرض اذإف ‹ درجملا لفسلا نم فصنو عارذ ةلباقمب لماكلا تيبلا

 عم لماكلا تيبلا نم ناشلثلاو نوتسلاو ةتسلا يرتشيف ةلاحم ال ةئام نوكي عارذ يثلثو نيتسو

 . مهفاف درجملا لفسلا نم عارذ ةئام

 ةثالث نيثلثلاو نيتسلاو ةتسلا عم يأ :ش ( ولعلا نم عارذ ثلثو نوثالثو ةثالث هعمو ) :م

 م روكذملاددعلا وأ روكذملا رابتعاب ريمضلا ريكذتو « درجا ولعلا نم عارذ ثلثو ًاعارذ نوثالثو

 ةثالثلا عم ناثلثلاو نوتسلاو ةتسلا تغلبف يآ :ش ( درجملا ولعلا نم ةئام يواست عارذ ةئام تغلبف )

 نوثالثو ةثالث ةلباقمب درجلملا ولعلا نم عارذ ةئام نأ هلاق ام حصف « عارذ ةئام ثلثلاو نيثالثلاو

 . درجملا ولعلاو لماكلا تيبلا نيب لباقتلا اذه ناكف « لماكلا تيبلا نم عارذ ثلثو

 عارذ ةئام ةلباقب لعجيو ) :م لاقيف « درجلا لفسلاو لماكلا تيبلا لباقي ام ركذب عرش مث
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 تغلبف هلفس فصن لثم هولع نأل ؛ عارذ الو نوتسو ةتس لماكلا تيبلا نم درجللا لفسلا نم

 نم اعارذ نيسمخ ءازإپ لعجي نأ : -هللا همحر- فسوي يبأ لوق ريسفتو . انركذ امك عارذ ةئام

 هدنع ولعلاو لفسلا نأل ؛ درجملا ولعلا نم عارذ ةئامو درجملا لفسلا نم عارذ ةئام لماكلا تيبلا

 اهنم نوسمخو « لفس اهنم نوسمخ عارذ ةئام ةلزنب لماكلا تيبلا نم اًعارذ نوسمخف ءاوس

 : -هنع هللا يضر- لاق . امهتداهش تلبق نامساقلا دهشو نومساقحملا فلتخا اذإو : لاق .ولع

 يبأ لوق وهو لبقت ال: -هللا همحر- دمحم لاقو « فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق هركذ يذلا اذه

 ‹ امهلوق عم دمحم لوق فاصخلا ركذو ٠ -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو «الوأ فسوي

 نوتسو ةنس ) :م لباقتلا اذه ناكف :ش ( لماكلا تيبلا نم ) :م هل ولع ال يذلا :ش ( درجملا لفسلا نم

 ( انركذ امك عارذ ةئام تغلبف هلفس فصن لثم ) :م لماكلا تيبلا ولع يأ :ش ( هولع نأل ؛ عرف تشو

 هنأل « ةئاملا غلبي درجملا لفسلا نم عارذ ةئام ةلباقب لماكلا تيبلا نم ردت يتلا عرذألا يأ :ش

 رر ر رج اسلا نم اهل ةلباة6 حارذ الثو نوتسو تس لماكلا تيبلا نم ذحخأ ل

 ةتس ينعأ لماكلا تيبلا نم ددعتلا اذهب نأل « عارذ ثلثو نوثالثو ةثالث وهو هفصنددعلا

 عومجلا ناكف. ثلثو نوثالث و ةلالث وهو « اذه فصنب ردقم وهذإ ولع عارذ يئلثو نيتسو

 درجملا لفسلاو ءانركذ امك درجملا لفسلا نم ةئام ةلباقب لماكلا ثلثلا نم ةئاملا هذه تناكف « ةئام

 ةتس هل ولع ال يذلا لفسلا يأ ءهلثم ةلباقب لعجيف ولعلا فعض هنأل يأ « اثلثو نوتسو ةتس

 . درجملا ولعلا فعض هنأل ٠ ًاعارذ نوتسو

 ةئام لماكلا تيبلا نم اعارذ نيسمخ ءازإب لعجي نأ : -هللا همحر- فسوي يبأ لوق ريسفتو ) :م

 درجللا ولعلا نم عارذ ةئام لعجيوأ يأ :ش ( درجلا ولعلا نم عارذ ةئامو درجملا لفسلا نم عارذ

 يأ :ش ( ءاوس هدنع ولعلاو لفسلا نأل ) :م لماكلا تيبلا نم ًاعارذ نيسمخ ءازإب هل لفس ال يذلا

 اهنم نوسمخ عارذ ةئام ةلزنمب لماكلا تيبلا نم اعارذ نوسمخف ) :م -هللا همحر- فسوي يبأ دنع

 . رهاظ اذهو :ش ( ولع اهنم نوسمخو « لفس

 : يرودقلا لاق يأ :ش ( امهتداهش تلبق نامساقلا دهشو نومساقنملا فلتخا اذإو: لاق ) :م

 نامساقلا هيلع دهشي هبيصن ىفوتسا هنأ مهضعب ركنأو يرتشم وأ ةثرو نيب تمسق راد هتروص

 هركذ يذلا اذه - هنع هللا يضر- لاق ) :م فالخلا هيف يرودقلا ركذي ملو « امهتداهش لبقت كلذب

 يبأو ةفينح يبأ لوق وه يرودقلا هركذ يذلا فنصملا لاق يأ :ش ( فسوي يبو ةفينح يبأ لوق

 . هاهسوي

 همحر- يعفاشلا لاق هبو « الوأ فسوي يبأ لوق وهو « لقت ال : -هللا همحر- دمحم لاقو ) :م

 يأ :ش (امهلوق عم دمحم لوق فاصخلا ركذو ) :م -هللا امهمحر- دمحأو كلامو :ش ( -هللا
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 لبقت الف ‹ امهسفنأ لعف ىلع ادهش امهنأ -هللا همحر-دمحمل . ءاوس امهريغو يضاقلا امساقو

 لعف ىلع ادهش امهنأ : امهلو . هلعف ىلع ريغلا كلذ دهشف هريغ لعفب هدبع قتع قلع نمك
 ةداهشلا ىلإ ةجاح الو زيمتلا امهلعف نأل ؛ امهسفنأ لعف ىلعال ضبقلاو ءافيتسالا وهو امهريغ

 لعف وهو ءافيتسالاو ضبقلاب همزلي امنإو . مزال ريغ هنأ امل هب ادوهشم حلصي ال هنأل وأ « هيلع
 ةداهشلا لبقت ال رجاأب امسق اذإ : -هللا همحر-يواحطلا لاقو . هيلع ٍةداهشلا لبقتف ريغلا

 « هيلع ارجؤتسا لمع ءافيإ نايعدي امهنأل ؛-هللا مهمحر- خياشملا ضعب لام هيلإو « عامجإلاب
 : لوقن انا الإ ‹ لبقت الف « ینعم یوعدو ةروص ةداهش تناکف

 نيب ضرألاو رادلا تمسق اذإو لاقف « امهلوقك دمحم لوق ؛يضاقلا بدأ» يف فاصخلا ركذ

 ةمسقلا ايلوت ناذللا يضاقلا امساق هيلع دهشو هبيصن ىفوتسا نوكي نأ مهضعب !ركنآو ةثرولا

 فسوي يبآو ةفينح يبأ لوق يف هيلع ةزئاج امهتداهش نإف هبيصن یف ارصاقت امنا نب

 م فاصحلا هركذام ىلإ بهذ يرودقلا ناكو . ىهتتنا < -هللا مهمحر- نسحلا نيدمحمو

 ةروكذما ةلأسملا يفادهش ناذللا نادهاشلا ناك ءاوس يأ :ش ( ءاوس امهريغو يضاقلا امساقو)

 . نومساقتملا اهراتخا نمم امهريغ وأ يضاقلا امهمسقي نيذللا نيمساقتملا

 هذه يف نامهتم امهنأل :ش ( لبقت الف امهسفنأ لعف ىلع ادهش امهنأ: -هللا همحر- دمحم ) :م

 مالكب هقتع قلع نأب :ش ( هلعف ىلع ريغلا كلذ دهشف هريغ لعفب هدبع قتع قلع نمك) :م ةداهشلا

 . امهمالک هنأ دهشف نیلجر

 لعف ىلع ادهش امهنآ ) :م -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امھلو ) :م

 ءهيلع ةداهشلا ىلإ ةجاح الو زُيمكلا امهلعف نأل ؛امهسفنأ لعف ىلع ال ضبقلاو ءافيتسالا وهو امهريغ

 :ش ( مزال ريغ هنأ امل هب ادوهشم حلصيال ) :م زييمتلا وه يذلا امهسفنأ لعف نأل يأ :ش ( هنأل وأ

 همزلي انإو ) :م ىنعملا ثيح نم هيلع ةداهشلا نوكت الف « ًادوصقم نوكي الف ًامكح مزلي ال يأ

 مدعل :ش ( هيلع ةداهشلا لبقتف ريغلا لعف وهو ) :م موزلملا وه ضبقلا نأل :ش ( ءافيتسالاو ضبقلاب

 . ةمهتلا

 ارج امهنأل :ش ( عامجإلاب ةداهشلا لبقت ال رجاب امسق اذإ : -هللا همحر-يواحطلا لاقو ) :م

 هبو ‹ يواحطلا لوق ىلإ يأ :ش ( : -هللا مهمحر-خياسشملا ضعب لام هيلإو ) :م ًائيش امهسفنأل

 (لوقن انآ الإ ) :م هتداهش لبقت ال يعدملا نأل :ش ( لبقت الف « ىنعم ىوعدو ةروص ةداهش تناكف هيلع

 . خياشملا ضعب لام هيلإو هلوق نم ءافيتسا :ش
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 رجأتسملا لمعلا امهئافيإ ىلع موصخلا قافت ال اًمنغم امهسفنأ ىلإ ةداهشلا هذهب نارجي ال امه
 ‹لبقت ال دحاو مساق دهش ولو . ةمهتلا تفتناف ءافيتسالا يف فالتخالا اغنإو « زييمتلا وهو « هيلع

 لوق لبقي رخآ ىلإ لالا عفدب هنيمأ يضاقلا رمأ ولو . ريغلا ىلع ةلوبقم ريغ درفلا ةداهش نأل

 . ملعأ هللاو  اركنم ناك اذإ رخآلا مازلإ يف لبقي الو ‹ هسفن نع نامضلا عفد يف نيمألا

 نامساقلا يأ :ش (امه) :م لوقن نحن نكل ىنعملاو يرودقلا بحاص لوق راتخا هتاراشإو

 قافتال) :م ةعفنم ينعي ‹ ةمينغ يأ :ش ( امنغم امهسفنأ ىلإ ةداهشلا هذهب نارجي ال ) :م ادهش ناذللا

 امهورجأتسا دق يذلا لمعلا ايفوأ دق امهنأ ىلع :ش ( هيلع رجاتسملا لمعلا امهئافيإ ىلع موصخلا

 فالتخالا انإو) :م مهنيب قوقحلا زييمت وه هيلع رجأتسملا لمعلا يأ :ش ( زييمتلا وهو ) :م هلجأل

 لعف ريغ وهو « قوقحلا ضعب ءافيتسا يف نيمساقتملا فالتخا عقو اغإو يأ :ش ( ءافيتسالا يف

 ۰ . ةداهشلا لبقتف :ش ( ةمهتلا تفتناف ) :مريغلا لعف ىلع امهتداهش تعقوف زييمتلا

 دهش ولو يأ « يرودقلا ةلأسم ىلع ًاعيرفت هركذ :ش ( لبقت ال دحاو مساق دهش ولو ) :م

 دحاولا لوق نأل :ش ( ريغلا ىلع ةلوبقم ريغ درفلا ةداهش نأل ) :م لبقت ال ةمسقلا ىلع دحاو مساق

 عفدا يضاقلا هل لاق نأب :ش ( رخآ ىلإ لاملا عفدب هنيمأ يضاقلا رمأ ولو ) :م عرشلا يف ةجحب سيل

 ركنأ اذإ ينعي :ش (هسفن نع نامضلا عفد يف نيمألا لوق لبقي ) :م هتعفد دق لاقف نالف ىلإ لاملا اذه

 نأل :ش (؟ركنم ناك اذإ رخآلا مازلإ يف لبقي الو ) :م هسفنل ةءاربلا يف قدصي نيمألاف هيلإ عوفدلا

 . ملعأ هللاو « ةمزلم ريغ ةعقاو ةجح نيمألا لوق
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 امين قاقحتسالاو ةمستقلا يف طلغلا ىوعد باب

 هسفن ىلع دهشأ دقو هبحاص دي يف اًئيش هباصأ ام نأ معزو طلغلا مهدحأ ىعدا اذإو : لاق

 الإ قدصي الف ‹ اهعوقو دعب ةمسقلا خسف يعدي هنأل « ةنيبب الإ كلذ ىلع قدصي مل ءافيتسالاب

 ‹ يعدم او لكانلا بيصن نيب عمج مهنم لكن نمف « ءاكرشلا فلحتسا ةنيب هل مقت مل نإف . ةجحب

 ‹ ةصاخ هقح يف ةجح لوكنلا نأل « امهئابصنأ ردق ىلع امهنيب مسقيف

 ( اهيف قاقحتسالاو ةمسقلا يف طلغلا ىوعد باب ) :م

 ‹ اهيف قاقحتسالا روهظو ةمسقلا يف طلغلا نيمساقتملا ىوعد نايب يف باب اذه يأ :ش

 .٠ هريخأ هجولاو « ضراوعلا نم هنوكل هرخأ اغإو
 ىعدا اذإ يآ : «هرصتخم » يف يرودقلا لاق يأ :ش ( طلغلا مهدحأ ىعدا اذإو : لاق ) :م

 يذلا نم يآ :ش ( هبحاص دي يف ائيش هباصأ ام نأ معزو ) :م ةمسقلا يف طلغلا نيمساقتملا دحأ

 ‹ هجولا وهو بصنلاب ئيش خسنلا ضعب يفو . هبحاص دي يف عقو ءيش ًالثم راقعلا نم هباصأ
 . نآ مسا هنأل

 (نارحاسل ناذه نإ # : ىلاعتو هناحبس هلوق يفامك ضعبلا ةخل ىلع عفرلا هجوو

 ‹« هسفن ىلع دهشأ دق هنأ لاحلاو يأ :ش ( ءافيتسالاب هسفن ىلع دهشأ دقو ) :م (۳٦ةيآلا : هط)

 . ءافيتسالاب رقأ يأ « طوسبملا » يف هرسفو

 :ش (ةنيب الإ كلذ ىلع قدصي مل ) :م هبيصن يف وتسا هنأ رقأ يأ : ةعيرشلا جات لاق اذكو

 قدصي الف اهعوقو دعب ةمسقلا خسف يعدي هنأل) :م ةجحب الإ طلخلا نم هاعدا ام ىلع قدصي مل يأ

 زجع نإو « ىوعد ىون دقف اهماقأ نإف ‹ طرشلا رايخ هسفنل ىعدا اذإ يرتشم لاك :ش ( ةجحب الإ

 . ینعم وهو اهنع

 اورقأ ول مهنأل ءاكرشلا فلحتسا هلوقب ديق :ش ( ءاكرشلا فلحتسا ةنيب هل مقي مل نإف) :م

 لوقي نأ بيكرتلا قح ناكو « لوكنلا ءاجزل هيلعاوفلحتساواوركنأ اذإف < مهمزل كلذب

 نم يآ :ش ( مهنم لكن نمف ) :م طلغلا امهدحأ ىعدااذإو . الو لاق هنأل « هكيرش فلحتسا

 يف ةجح لوكنلا نأل ؛ امهئابصنأ ردق ىلع امهنيب مسقيف يعدم او لكانلا بيصن نيب عمج ) :م ءاكرشلا

 نم بيكرتلا اذه رسف ولو « هريغ نود هيلع ةجح هرارقإو « رقم لاك لكانلا نأل :ش ( ةصاخ هقح

 هلوق يف : يناثلاو « زوجي الف ريمضلا نع ةيراع يهو ًاربخ تعقو ةلمجلا نأ : لوألا « نيهجو

 . امهئابصنأ

 ليبق نم وهف يناثلا امأو ‹ ريمضلا نع ينعأ « لكانلا هلوق يف ماللا نألف لوألا امأ : تلق
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 هیلإو هضقانتل ًااصأ هاوعد لبقت ال نآ يغبني : -هنع هللا يضر- لاق . امهمعز ىلع نالماعیف

 «هنيمي عم همصخ لوق لوقلاف هضعب تذخأو يقح تيفوتسا دق : لاق نإو . دعب نم راشأ

 ملو يلإ هملسي ملف اذك عضوم ىلإ ينباصأ : لاق نإو . ركنم وهو بصغلا هيلع يعدي هنأل

 ءافيتسالاب ةسفن ىلع دهشي

 يأ :ش ( امهمعز ىلع نالماعيف) :م « (٤ةيآلا: يرحتلا) ( امكبولق تغص دقف :  ىلاعت هلوق

 باب نم « معزي معز نم نيعلا نوكسو يازلا حتفب امهمعز بسح ىلع يعدملاو لكانلا لماعيف

 معز امأو « اضيأ يازلا مض زوجيو « هب قثوي ال يذلا رمألا يف لمعتسي وهو « رصني رصن

 . نیتحتفب معز هردصمو « عمط هانعمف ملعي ملع لثم
 لئاقلاو « ةنيبلا ماقآ نإو ينعي :ش ( ًالصأ هاوعد لبقت ال نأ يغبني :-هنع هللا يضر- لاق ) :م

 هسفن ىلع دهشأ اذإ هنإف « يعدملا ضقانتل يأ :ش ( هضقانتل ) :م -هللا همحر- فنصملا وه

 يف اذك « هاوعد عمسيال نأ يغبنيف « ضقاني رخآ دي يف هقح ءاقب كلذ دعبف ءافيتسالاب

 ءافخلا عضوم يف وفع ضقانتلا لاقف اذه يف مهضعب رذتعاو .« ناخ يضاق ىواتف»و « طوسبملا»

 . قيقر هنأ هرارقإ دعب ةيرحلا يعدي دبعلاك

 تام لجر يف -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاقو « يفاكلا » يف ديهشلا مكاحلا لاقو

 مث ءافولاو ضبقلاو ةمسقلا ىلع دهشأو هبيصن دحاو لك ذخأو رادلا امستقاف نينباو اراد كرتو

 لبقت ال هنأ اذهب ملعف ‹ هبحاص رقي نأ الإ « كلذ ىلع قدصي مل هبحاص دي يف ام امهدحأ ىعدا

 انركذ ام ىلإ :ش ( دعب نم راشأ هيلإو) :م «ةيادهلا» بحاص لاق امك ءافيتسالاب رارقإلا دعب هتنيب

 هسفن ىلع دهشي ملو ىلإ هملسي ملف اذك عضوم ىلإ ينباصأ لاق نإو هلوق يف يرودقلا راشأ
 . ءافيیتسالاب

 ىلع دهشي مل اذإ وهو ةشلاثلا ةلأسملا يف ةراشإلا نوكت نأ لمتحيو : ةعيرشلا جات لاقو

 يف ىنعملا اذه دجو دقو ضوبقملا ردق يف افلتخا امهنأل « فلاحتلا اهيف مكحلاو ءافيتسالاب هسفن

 . ضقانتلل ىلوألا ةلأسملا يف فلاحتلا مدع نأ ىلع فلاحتلا عرشي ملو ىلوألا ةلأسملا

 ظفلاذه :ش ( هني عم همصخ لوق لوقلاف هضعب تذخأو يقح تيفوتسا دق : لاق نإو ) :م

 ‹«ىفوتسااذإ ءاتلا مضب تيفوتسا هلوقو :ش ( ركنم وهو بصغلا هيلع يعدي هنأل ) :م يرودقلا

 لوقلاو ءركنم وهو بصغلا هيلع يعدي هنأل يقح ضعب تذخأ تنأ يأ « حتفب تذخأو هلوقو

 . هنيي عم ركنملل

 لاق نإو يأ « يرودقلا ظفلاذه :ش ( يلإ هملسي ملف اذك عضوم ىلإ ينباصأ : لاق نإو ) :م

 دهشي مل يعدملا نأ لاحلاو يأ :ش ( ءافيتسالاب هسفن ىلع دهشي ملو ) :م رخآلل نيمساقتملا دحأ
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 راصف ‹ ةمسقلاب هل لصح ام رادقم ىف فالتخالا نأل « ةمسقلا تخسفو افلاحت هكيرش هبذكو

 يف افلتخا ولو . مدقت اميف فلاختلا ماكحأ نم انركذ ام ىلع عيبملا رادقم يف فالتخالا ريظن

 « هيلإ تفتلي مل ميوقتلا

 ۾ اذك عضوم ىلإ ينباصأ هلوق يف يأ :ش ( هكيرش هبذكو ) :م هبیصن یفوتسا هنأب هسفن یلع
 يف فالتخالا نوكيف :ش ( ةمسقلاب هل لصح ام رادقم يف فالتخالا نأل ةمسقلا تخسفو افلاحت)

 ريظن روكذملا مكحلا راص يأ :ش ( عيبملا رادقم يف فالتخالا ريظن راصف ) :م ةمسقلا سفن

 ( مدقت اميف فلاختلا ماكحأ نم انركذ ام ىلع ) :م فلاختلا دجوف عيبملا ردق يف نيعيابتملا فالتحا

 .  ىوعدلا باتك » يف :ش

 ركذو ‹ يرودقلا ةلأسم ىلع ًاعيرفت اذه ركذ :ش ( هيلإ تفتلي مل ميوقتلا يف افلتخا ولو) :م

 ةاش نوسمخو سمخ امهدحأ باصأف ةاش ةئام امستقا نإو « يرودقلا حرش » يف يباجيبسألا

 يف هتنيب لبقت مل ميوقتلا يف اًطلغ سكوألا بحاص ىعدا مث « ةاش نوعبرأو سمخ رخآلاو

 ملو عمسي الف هب رقأ ام ركنأ دقو توافتلا ىعدا اذإف « يواستلاب رارقإ مهنم ةمسقلا نأل « كلذ

 ًاشحاف وأ ًاريسي نبغلا ناك اذإ ام امهنيبو يضارتلاب وأ ءاضقلاب ةمسقلا تناك اذإ امهنيب لصفي

 . یرتامک

 يف افلتخا « طوسبملا» مسق يف لئاسملا يف لاقو . « هرصتخم » يف يح ركلا قلطأ كلذكو

 موقتب الإ يضقي ال يضاقلاف يضارتلاب تناك نإ ةمسقلا نأل < مهلوق ىلإ تفتلي ال وقتل

 دقعلاو انيع يعدم وهف يضارتلاب تناك نإو . در وذ هنآ ىعدا مث ىضق ول امك راصف « نيموقملا

 موقتلا يف طلغلا ىعدا اذإ « يواحطلا حرش» نم «يضاقلا بدأ» باتك يف لاقو . هنع ولخيال

 ال يوقتلاب نيخلاو « نبغلا يعدي هنأل هيلإ تفتلي ال اذهف فلأب هومتموق متنأو نبغلا تناكو

 . عيبلاك ةمسقلا لطبي

 ‹ خسفلا قح هل ءاضقلاب ةمسقلا تناك اذإ امأف « اضرلا ةمسق تناك اذإ اذه ليقو لاق مث

 . كلذب ضري مل هنأل

 ‹ ةميقلا ثيح نم ةمسقلا يف طلغلا نيمساقتملا دحأ ىعدا « ىرغصلا ىواتفلا » ىف لاقو

 الو هاوعد عمسي ال نيموقملا وقت تحت لخدي ثيحب ًاريسي ناك نإ ةميقلا يف ًابيع ىعدا اذإ ىنعي

 يضارثلاب ال ءاضقلاب ةمسقلا تناك نإو « نيموقملا وقت لخدي ال ثيحب ناك نإو . هتنيب لبقت

 . (باتكلا» يف ركذي مل يضاقلا ءاضقب الإ نامصخلا ىضارتي ال ناك نإو . قافتالاب هتنیب عمست

 عيبلا يف نيغلا فالخب « هجو هلف عمسي ليق نإ لوقي ناك هنأ رفعج يبأ هيقفلا نع يكحو
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 ةمسقلا تناك اذإ الإ . يضارتلا دوجول ةمسقلا يف اذكف « عيبلا يف هب ربتعم الو نبغلا یوعد هنأل

 دحاو لك باصاو ؟راد امستقا ولو . لدعلاب ديقم هفرصت نأل «شحاف نبغلاو يضاقلا ءاضقب

 ا( ةنيبلا ةماقإ هيلعف رخآلا ركنأو ةمسقلاب هباصأ ام هنأ رخآلا دي ىف ايب امهدحا ىعداف ةفئاط

 نإو . ديلا يذ ةنيب ىلع حجرتت جراخلا ةنيبو « جراخ هنأل يعدملا ةنيبب ذخؤي ةنيبلا اماقآ نإو .انلق

 ضبقلا ىلع داهشإلا لبق ناك

 امك عمسي لوقي ناك هنأ هيقفلا نع يكحو . عيبلا يف لاق امك ًاضيأ هجو هلف عمسي ال ليق نإو .

 بدأ» يف ركذو .(رصتخلا حرش » يف هركذ امك حيحصلا وهو يضاقلا ءاضقب تناك اذإ

 يضارتلاب ناك اذإ ةمسقلا يف نيغلا ىوعد يف نأ يباجيبسألا مامإلا يضاقلا حرش نم «يضاقلا

 . عيبلا يفامك عمسيال

 يباجيبسألا ركذو . يضاقلا ءاضقب ةمسقلا تناك ول امك عمست اولاق خياشملا ضعب لاق

 ءافيتسالاب رقأاذإ امأف « ءافيتسالاب مصخلا رقي ملاذإ هلك اذهو لاقف ةفيطل ةقيقد « هحرش » يف

 ظفل انه ىلإ « هاوعد عمسي ذئنيحف بصغلا ىعدا اذإ الإ نيغلاو طلغلا هاوعد حصي ال هنإف

 . (ةريخذلا » ىفاذك لوألا لوقلاب ذخأ ديهشلا ردصلاو « ىرغصلا ىواتفلا»

 يعفاشلا دنعو . يلضفلا لاق هبو « ىلوأ ريخألا لوقلا لعج « ناخ يضاق ىواتف» يفو

 . لبقت ءاضقلابو ديهشلا ركذ امك يضارتلاب ةمسقلا يف هاوعد لبقي مل

 ليوأت ىلع ريمضلا ريكذتو « نبغلا ىوعدب يأ :ش ( هب ربتعم الو نيغلا ىوعد هنأل ) :م

 م عمستال هنإف هيف نبغلا ىعدا مث « مولعم نمشب ًائيش ىرتشا نأب :ش ( عيبلا يف ) :م ىعدألا

 ديقم هفرصت نأل ‹ شحاف نبغلاو ىضاقلا ءاضقب ةمسقلا تناك اذإ الإ ىضارتلا دوجول ةمسقلا يف اذكف)

 ءاضقلا نأ رهظ شحافلا نيغلا رهظ اذإف « لدعلاب ديقم يضاقلا فرصت نأل يأ :ش ( لدعلاب

 . لدع ریغب ناک

 ريغ ةلأسملا هذه بيصنو ‹« صقتني يأ :ش ( ةفئاط دحاو لك باصأو اراد امستقا ولو ) :م

 م نايبلا ةدايزل اهداعأ ليق « اهيلع ىرخأ لئاسم ءانبل تديعأ اهنأ الإ « بابلا لوأ ةلأسم

 نم ينعي « هباصأ يذلا نم تيبلا نأ يأ :ش ( هباصا ام هنأ رخآلا دي يف ًاتيب امهدحأ ىعداف)

 مل هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انلق امل ةنيبلا ةماقإ هيلعف رخآلا ركنأو ةمسقلاب ) :م هباصأ يذلا بيصن

 . اهعوقو دعب ةمسقلا خسف يعدي هنأل « ةنيبب الإ كلذ ىلع قدصي

 يف رم دقو « يعفاشلا فالح هيفو :ش ( ديلا يذ ةنيب ىلع حجرتت جراخلا ةنيبو ٠ جراخ هنأل يعدملا

 م ضبقلاب رارقإلا لبق هايعدا ام ناك نإو يأ :ش ( ضبقلا ىلع داهشإلا لبق ناك نإو ) :م ىوعدلا
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 دي يف يذلا ءزجل اب دحاو لكل ىضقي ةنيبلا اماقأو دودحلا ىف افلتخا اذإ اذكو . ادارتو افلاحت

 . عيبلا يف امك افلاحت امهنم دحاول مقت مل نإو ‹ هل ىضق ةنيب امهدحأل تماق نإو . انيب ال هبحاص

 نافلاحتي عيبلا يف امك ةمسقلا داعتو « هاوعد ىلعامهنم لك فلح يأ :ش ( ادارتو افلاحت )

 . عيبلا خسفيو

 باصأو امستقا نیئثا نیب راد هتروص « ًاعیرفت هرکذ :ش ( دودحلا يف افلتخا اذإ اذكو ) :م

 فرط يفو « ةنيب الب رخآلا باصأو هبحاص دي يف تيب هدح فرط يفو « اهنم ًابناج امهدحأ
 . هدح يف لخد هن هبحاص دی يف يذلا ةنيبلا امهنم دحاو لك یعداف هبحاص دی يف تیب هدح

 جراخلا ةنيب يأ :ش ( انيب ال هبحاص دي يف وه يذلا ءزجلاب دحاو لكل ىضقي ةنيبلا اماقأو ) :م

 اذه امهدحأ لاقف « امهنيب دحلا يف افلتخا نإف « يفاكلا حرش » يفو . ًاتابثإ رثكأ هنأل « ىلوأ

 . هبحاص بيصن يف لخد دق دحلا اذه لب ال رخآلا لاقو . هبحاص بيصن يف لحد دق يل دحل ا

 ىلع امهنم لك فلختسا الإو ام هيدي يف هنأل « امهنيب هب تيضق ةنيب امهل تماق نإف

 دارأ ناف «هيلع یعدمو يعدم امهنم لك نأل « هدي يف ام امهنم لك تلعجو هبحاص یوعد

 تماق نإو) :م ةمسقلا سفن يف عقو فالتخالا نأل « نافلاحتي امدعب ةمسقلا در امهدحأ

 دحاو لک فلحی ينعي :ش ( عيبلا يف امك افلاحت امهنم دحاول مقت مل نإو « هل ىضق ةنيب امهدحأل

 . ةمسقلا دريو فلاحتلا دعبو هبحاص ىوعد ىلع امهنم
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 -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةمسقلا خسفت هت مل هنيعب امهدحأ بيصن ضعب قحتسسا اذإو: لاق

 - لاق . ةمسقلا خسفت :-هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . هبحاص بيصن يف كلذ ةصحب عجرو

 (رارسألا »ىف ركذ اذكهو « هنيعب ضعب قاقحتسا یف فالتخالا ركذ : -هنع هللا ىضر

 ( لصف ) :م

 مل هنيعب امهدحأ بيصن ضعب قحتسا اذإو : لاق ) :م قاقحتسالا نايب يف لصف اذه يأ :ش

 - فسوي وبأ لاقو . هبحاص بيصن يف كلذ ةصحب عجرو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةمسقلا خسفت

 نينثا نيب راد تناك اذإ ينعي « «هرصتخم» يف يرودقلا لاق يأ :ش ( ةمسقلا خسفت : - هللا همحر

 دنع ةمسقلا ضقني ال هنيعب امهدحأ بيصن ضعب قحتسا مث اهامستقاف اهايرتشا امإو اهاثرو امإ

 . اذه نم حضوأب اهتروص ركذت بيرق نعو ةفينح يبأ

 عجرًاريسي ًاهفات قحتسملا ءيشلا ناك نإ هبتك ضعب يفو كلام وبأ لاق ةفينح يبأ لوقبو

 عجر : بهشآ لاقو « هبحاصلاكيرش كلذب نوكيالو « ريناند وأ مهارد كلذ ةميق فصنب

 الو ‹ هيف ةرضم الو ةرضللا هيفو <« ًاريثك وأ ًاليلق قحتسملا ناك ءاوس هبحاص بيصن فصنب
 . يعفاشلا لاق فسوي يبأ لوقبو « ةمسقلا ضقني

 يف ركذ اذكهو « هتيعب ضمعب قاقحتسا يف فالتخالا ركذ : -هنع هللا يضر- لاق ) :م

 يقانغسلا لاقو «٠ رارسألا تاراشإ» يف ديز وبأ هركذ يرودقلا هركذ امك يأ :ش (« رارسألا»

 عئاشلا يف «رارسألا» يف ةروكذم ةلأسملا هذه نأل «اوهس تعقو «رارسألا ىلإ هذه ةلاوحلا ةفص

 . ةرم ريغ عئاشلا ظفلب ًاراركتو نيبناجلا نم ًاليلعتو ًافصو

 تيب امهدحأ بيصن نم قحتسا مث امهنيب اراد نالجر مستقا اذإ ٠ رأرسألا» ةرابع : تلق

 اب هبحاص بيصن يف برض ءاش نإ هيلع قحتسملا ةمسقلا ريختي نكلو « ةمسقلا لطبي مل نيعم

 . ةفينح يبأ دنع فنأتسا ءاش نإو « هبحاص يواسي

 يف فالتخالا نأ حيحصلاو . برطضم دمحم لوقو ةمسقلا فنأتسي فسوي وبأ لاقو

 دي يف ام فصن قاقحتسا يف فالخلا ركذ دمحم نأل امهدحأ بيصن يف عئاش ضعب قاقحتسا

 يف يخركلاو يواحطلاو «يفاكلا » يف مكاحلا ركذاذكو . «لصألا» باتك يفامهدحأ

 ال عئاشلل مسا فصنلاو « دحاو لاؤس ىلع اوركذ مهلك « ةريخذلا » بحاصو « امهيرصتخم»

 . ةلاحم

 « اهامستقاف نیفصن نیلجر نیب راد تناک اذِإو دمحم لاق « هرصتخم یف یخرکلا لاقر
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 ضعب قاقحتسا يف امأف ‹ امهدحأ بيصن نم عئاش ضعب قاقحتسا يف فالتخالا نأ حيحصلاو

 ةثالث هذهف « قافنالاب خسفت لكلا يف عئاش ضعب قحتسا ولو « عامجإلاب ةمسقلا خسفت ال نيعم
 صفح وبأو « فسوی يبأ عم نامیلس وبآ هرکذو ‹ -هللا همحر- دمحم لوق رکذی ملو ‹ هجوآ

 ةفينح يبأ عم

 بحاص دي يف ام فصن قحتسا مث « ءارش وأ امهنيب ناك ًاثاريم كلذ ىلع احلطصا مث ةئامتس

 ‹ هدي يف ام عبرب رخؤملا بحاص ىلع مدقملا بحاص عجرياذه يف لاق ةفينح ابأ نإف « مدقملا

 وبأ لاقو « دمحم لوق وهو ةمسقلا ضقن ءاش نإو « ءاش نإًامهرد نوسمخو ةئام كلذ ةميقو

 . ىهتنا ‹ نيفصن امهيديأ يف يقب ام نوكيو ةمسقلا لطبيو هدي يف يقب ام دري فسوي

 وأ نيفصنلا دحأ يف نيعم ضعب قاقحتسا يفف « هجوأ ةثالث ىلع ةلأسملا نأ لصاحلاو

 ةمسقلا ضقنت نيفصنلا يف عئاش ءيش قاقحتسا يفو . قافتالاب ةمسقلا ضقني ال ًاعيمج امهيف
 يب دنع ةمسقلا ضقنت ال نيفرطلا دحأ نيبيصنلا يف عئاش ضعب قاقحتسا يفو « قافتالاب

 . فسوي يبأل ًافالخ ةفينح

 نأ نكي ليق امو « ىقانغسلا هلاق ام ةحص ىلع هلك انركذ ام ىلع لدف باتكلا ةلأسم ىهو

 لوق نأ ىلع « اذه ىلع ةدهاش انركذ يتلا بتكلا نإف « ءيشب سيل خسنلا فالتخا ىلع لمحي

 لوق نوكي نأ زاوجم كلذ يف صنب سيل هنيعب امهدحأ بيصن ضعب قحتسا اذإو يرودقلا

 عئاش ضعب قحتسا اذإو : همالك ريدقت نوكيف ضعب هنأل امهدحأ بيصنب قلعتم هنيعب يرودقلا

 . مهفاف ‹ نيعملا يف ال عئاشلا يف فالتخالا نوكي ذئنيحو هنيعب امهدحأ بيصن يف

 قاقحتسا يف امأف ءامهدحأ بيصن نم عئاش ضعب قاقحتسا يف فالتخالا نأ حيحصلاو ) :م

 ةثالث هذهف ‹ قافتالاب خسفت لكلا يف عئاش ضعب قحتسا ولو ؛ عامجإلاب ةمسقلا خسفت ال نيعم ضعب

 . يعفاشلا باحصأ فلتخا ةغلالا ةروصلا يفو « ًافنآ اهانركذ دقو « ةرهاظ يهو :ش ( هجوأ

 يف لطبي قاحسا وبأ لاقو . نالوق يقابلا يف نوكيو قحتسملا يف ةمسقلا لطبي ةريره وبأ لاقو
 ا ۰ . ًادحاو ًالوق لكلا

 كلذ نم ةمسق ىلع ردق نأ هيلإ راص ام ردقب ثراو لك عبتاو ةمسقلا لطبت ال كلام لاقو

 - دمحم لوق يرودقلا ركذي مل يأ :ش ( -هللا همحر- دمحم لوق ركذي ملو ):م حصألا وهو

 لوق ناميلس وبآ رکذو يآ :ش ( فسوي يبأ عم ناميلس وبأ هركذو ) :م برطضم هنأل -هللا همحر

 يبأ عم دمحم لوق صفح وبآ ركذ يأ :ش ( ةفينح يبأ عم صفح وبأو ) :م فسوي يبأ عم دمحم

 . ههنح



 ءامهل ثلاث كيرش رهظ عئاش ضعب قاقحتساب نأ : -هللا همحر- فسوي يبأل . حصألا وهو

 ءزج قاقحتساب نأل اذهو .نيبيصنلا يف عئاش ضعب قحتسا اذإ امك ةلطاب هاضر نودب ةمسقلاو

 « اعئاش رخآلا بيصن يف هتصحب عوجرلا بجوي هنأل ؛ زارفإلا وهو ةمسقلا ىنعم مدعني عئاش
 . امهدحأ بيصن يف عئاش ءزج قاقحتساب مدعني ال زارفإلا ىنعم نأ : امهلو . نيعملا فالخب

 نيبو امهنيب اكر تشم مدقملا فصنلا ناك نأب ءادتبالا يف هجولا اذه ىلع ةمسقلا تزاج اذهلو

 امستقاف هيف امهريغل ةكرش ال امهنيب رخؤملا فصنلاو « ثلاث

 (امهل ثلاث كيرش رهظ عئاش ضعب قاقحتساب نأ : -هللا همحر- فسوي يبأل حصألا وهو ) :م
 نأل ‹ ثلاثلا كيرشلا ءاضر نودب يأ :ش ( ةلطاب هاضر نودب ةمسقلاو) :م نيمساقتملل يأ :ش
 امك) :م يضارتلا نم دب الو « اهيف ةمسقلا ربتعا هنأل « ةمسقلا ىلع ايضارت اذإ اميف ةلأسملا عضوم
 نالطب يأ :ش ( اذهو ) :م كيرشلا بيصن يف يأ :ش ( نيبيصنلا يف عئاش ضعب قحتسا اذإ
 عئاش ءزج قاقحتساب نأل ) :م نيبيصنلا يف عئاش ضعب يف قاقحتسالا روهظ يف ًاضيأ ةمسقلا
 وهو ‹« ةمسقلا ىنعم يف يأ :ش ( زارفإلا وهو ) :م نيبيصنلا يف يأ :ش ( ةمسقلا ىنعم مدعني

 . زييمتلاو زارفإلا
 ناک نإو هقاقحتسا نأ هحیضوت :ش ( ًاعئاش رخًآلا بیصن يف هتصحب عوجرلا بجوي هنأل ) :م

 عجري مدقملا بحاص نأل « لكلا ىلع عويشلا ىلإ يدؤي كلذف ةصاحخ مدقملا هبحاص بيصن نم
 يف ًاعئاش ًاءزج قحتسملا ناك ولام ةلزنب كلذ نوكيف « رخؤملا بحاص دي يف ام كلذ ةصحب
 . لكلا

 ىقبي نأ نكي هءارو اميف زارفإلا عقي نيعم ضعب قاقحتسا يف نأل :ش ( نيعملا فالخب ) :م
 دوقعملا ضعب قحتسا هنأل ةمسقلا لطبأ ءاش نإ رايخلاب هيلع قحتسملا ينعي « عوجرلا ةيالو هل

 عجرو ةمسقلا لطبي مل ءاش نإو . رايخلا بجوي بيعلاو « بيع نايعألا يف صيقنتللو « هيلع
 . لکلاب ءزجل اب ًارابتعا هدي يف ام عبرب هبحاص ىلع

 عئاش ءزج قاقحتساب مدعني ال زارفإلا ىنعم نأ ) :م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 اذه ىلع ةمسقلا تزاج اذهلو) :م رخآلا بيصن يف عويشلا بجوي ال هنأل :ش ( امهدحأ بيصن يف
 مدققملا فصنلا ناك نأب يأ :ش ( ثلاث نيبو امهنيب اكر تشم مدقملا فصنلا ناك نأب ءادتبالا يف هجولا
 اهنم مدقملا فصنلاف نيفصن ىلع راد نوكت نأ هتروص « ثلاثو نيكيرش نيب اكرتشم رادلا نم
 نيب رخآلا فصنلاو « مهنم دحاول فصنلا اذه نم مدقملا فصتلاو « رفن ةثالث نيب اهنم ًاكرتشم
 . ةيوسلا ىلع نينثالا نيذه نيب يأ :ش ( امهنيب رخؤملا فصنلاو ) :م ةيوسلا ىلع نينا

 م نانثالا ناذه يأ :ش ( امستقاف ) :م رخآلا فصنلا يف يآ :ش ( هيف امهريغل ةكرش ال ) :م

{oo 



 قاقحتساك راصو « ءاهتنالا يف اذكف . زوجي رخؤملا عبرو مدقملا نم امهل ام امهدحأل نأ ىلع

 يف هبيصن قرفتب ثلاثلا ررضتل ةمسقلا تيقب ول هنأل ؛ نيبيصنلا يف عئاشلا فالخب « نيعم ءيش

 نم مدقملا ثلثلا امهدحأ ذخا اذإ ةلاسملا ةروصو  اقرتفاف قحتسم اب ررض الف انهه امأ « نيبيصننا

 ءاش نإ : امهدنعف « مدقملا فصن قحتسا مث ءاوس امهتميقو « رخؤملا نم نيثلثلا رخآلاو رادلا

 رخؤملا نم هدي يف ام عبرب هبحاص ىلع عجر ءاش نإو ‹ صيقشتلا بيعل اعفد ةمسقلا ضقن

 امهبيصن امهدحأ ذخأي نأ ىلع يأ :ش ( زوجي رخؤئملا عبرو مدقملا نم امهل ام امهدحأل نأ ىلع )

 عني ال ام نأل ‹ زوجي كلذ نم يقب ام رخآلا ذخأيو « رخؤملا فصنلا عبر عم مدقملا فصنلا نم

 راصو « ءاهتنالا يفاذكف ) :م هلوق ىنعم وهو « ىلوألا قيرطلاب اهءاقب عني ال ةمسقلا ءادتبا

 ٠ زارفإلا ىنعم ءافتنا مدع يف يأ :ش ( نيعم ءيش قاقحتساك

 عئاش ضعب قحتسا اذإ امك فسوي وبأ لاق امع باوج :ش ( نيبيصنلا يف عئاشلا فالخب ) :م

 يف هبيصن قيرفحب ثلاثلا ررضتل ) :م ةروصلا هذه يف :ش ( ةمسقلا تيقب ول هنأل ) :م نيبيصنلا يف

 قحتسم اب ررض الف انهه امأو ) :م اعرش فتنم ررضلا ىلإ يدؤيف نيعضوم يف :ش ( نيبيصنلا

 لك دي يف ةمسق ىلإ جاتحي هنأل « نيبيصنلا يف هيلع سيقملاو سيقملا يف نامكحلا يأ :ش (اقرتفاف

 . هبیصن قرفتف « امهنم دحاو

 يف هبيصن قيرفتب ررضتي هيلع قحتسملا نكلو ررض قحتسملل نكي ملاذإ : تلق نإف

 . رخآلا كيرشلا بيصنو قحتسملا بيصن ينعأ «نيعتلا

 امستقا ثيح امهلعف نم ءاشنإ ةرورض هنأل « انه روظنمب سيل هيلع قحتسملا ررض : تلق
 يف نأل ‹ لكلا ىلع دري لاكشإلا اذه لوقن انأ ىلع « هنع احصفي ملو ثلاغلا كيرشلا نودب

 ةمسقلا ضقني ال اذه عمو « هيلع قحتسملا ىلع ررضلا اذه مزلي نيعملا ءزجلا قاقحتسا

 . عامج لاب

 ذخأ اذإ) :ماهبدهشتسملاال باتكلا يف ةروكذم ا ةلأسملا يأ :ش ( ةلاسملا ةروصو ) :م

 :ش ( مدقملا فصن قحتسا مث « ءاوس امهتميقو رخؤملا نم نيثلثلا رخآلاو رادلا نم مدقملا ثلثلا امهدحأ

 ةمسقلا ضقن ءاش نإ : امهدنعف ) :م امهدحأ بيصن يف عقو يذلا مدقملا ثلثلا نم فصنلا يأ

 ةميق عيمج نإف :ش ( رخؤملا نم هدي يف ام عبرب هبحاص ىلع عجر ءاش نإو « صيقشتلا بيعل ًاعفد

 مث « ًاعست امهنيب كرتشملا نأ ءيش مدقملا ثلثلا نم فصنلا ى قحتسا الو « مهرد اتئامو ًافلأ رادلا

 . نيسمخو ةئامعبرأ يف امهنم دحاو لك وهف

 يواسي رخؤم ا بحاص دي يف امو <« ةئامثالث يواسي مدقبلا بحاص دي يف يقب يذلاو

 يواسي ام امهنم دحاو لكل ملسي ىتح نوسمخو ةئام هتميقو هدي يف ام عبرب هيلع عجريف ةئامتس
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 وهو فصنلا فصنب عجر فصنلا ق قحتسا اذإف « هدي يف ام فصنب عجر مدقما لك قحتسا ول هنأل

 عجر اًعئاش يقابلا فصنلا قحتس قحتسا مث هفصن مدقملا بحاص عاب ولو . لكلاب ءزجلل ارابتعا عبرلا

 . ضعبلا عي عيبب هرایخ طقسو « انركذ امل امهدنع رخآلا دي يف ام عبرب

 جر فصلا قحتسا اف ؛ هدي يفام فص عجر مدقملا لك قحتسا ول هنأل ) :م نيسمخو ةئامعبرأ

 رادلا نم مدقملا لك قحتسا ول ناسنإ هنأل يأ :ش ( لكلاب ءزجلل ًارابتعا عبرلا وهو فصنلا فصنب

 . رهاظ يقابلاو ثلثلا وهو

 عاب ولو يأ « يرودقلا ةلأسم ىلع ًاعيرفت هركذ :ش ( هفصن مدقملا بحاص عاب ولو) :م

 يقابلا فصنلا قحتسا مث ) :م امهدحأ بيصن يف عقو يذلا مدقملا ثلثلا نم فصنلا مدقملا بحاص

 دقو ‹ -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع رخآلا دي يف ام عبرب عجر اعئاش

 . لوألا يف امك -هللا امهمحر- فسوي يبأ عم دمحم لوق انه ركذ

 نآ ةفينح يبأ لصأ نم نأل كلذو « لوألا يف امك ةفيثح يبآ عم هلوق يخركلا ركذو

 لجر هدي يف ام عيمج قحتسا ول لوقيف « ةلداعملا ىنعم قيقحت ىلإ جاتحيف ضقنت ال ةمسقلا

 . هبحاص دي يف ام فصنب

 (انركذ ال ) :م هلوق ىنعم وهو « لكلاب ءزجلل ارابتعا عبرلاب عجر فصنلا قحتسا اذإو

 لكلاب ء ءزجلل ًارابتعا هلوق ىلإ هدي يف ام فصنب عجر مدقملا لك قحتسا ول هنأل هلوق نم ينعي :ش

 عاب هنأل «ةمسقلا خسف يف هيلع قحتسملا رايخ طقس يأ :ش ( ضعبلا عي عیبب هرایخ طقسو ) م

 . ةلداعملل ًاقيقحت عبرلاب عوجرلا قح يقبو ضعبلا

 ءارش وأ ًاثاريم نيفصن نيلجر نب ام ةاش ةئام تناك نإف :« هرصتخم ١ يف يخركلا لاقو

 ةئامسمخ يواست نيتس رخآلا ذخأو « ةئامسمخ ىواسف ةاش نيعبرأ امهدحأ ذخأو اهامستقاف

 يف ةاش نيتسلا يف مهارد ةسمخب عجري هنإف ‹ مهارد ةرشع يواست نيعبرألا نم ةاش تقحتساف

 برضي امهنيب ةاش نوتسلا نوكتف « ًاضيأ -هللا مهمحر- دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق -

 . ىهتنا « مهارد ةسمخ الإ مهرد ةئامسمخب رخآلا اهيف برضيو « مهارد ةسمخب اهيف

 ضقني ال ينعي ءيش ىلع درو اذإ قاقحتسالا نأل « قافتالاب ةمسقلا ضقني ال اذهو

 ىنعم تققحتل ةقحتسملا ةاشلا ةميق فصنب عوجرلا بجوف اهنيعب ةاش ىلع تدرو دقو ةمسقلا

 ىلإ ةئامسمخو نيتسلا بحاص ىلإ لصو دقو « مهارد ةرشع الإ ًافلأ امهنيب نأ ىنبتو « ةلدابملا

 ةاش نيتسلا يف برضيف هقح مامت ىلإ مهارد ةسمخ ىقبتو « نيعستو ةئامعبرأ نيعبرألا بحاص

 . نيعستو ةسمخو ةئامعبرأب هكيرشو مهارد ةسمخب
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 عاب ام فصن ةميق نمضيو نافصن امهنيب هبحاص دي يف -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو
 وهو هيف عيبلا ذفنف كولم دسافلا دقعلاب ضوبقملاو « هدنع ةدساف بلقنت ةمسقلا نأل ؛هبحاصل

 نيد ةكرتلا يفرهظ مث ةمسقلا تعقو ولو : لاق . هبحاص بيصن فصن نمضيف ةميقلاب نومضم
 ةمسقلا تدر طيحم

 عاب ام فصن ةميق نمضيف نافصن امهنيب هبحاص دي يف ام -هللا همحر- فسوي يبأ دنعو ) :م

 ةمسقلاو قاقحتسالا نيبت هنأل « فسوي يبأ دنع يأ :ش ( هدنع ةدساف بلقنت ةمسقلا نأل ؛ هبحاصل

 ‹ عيبلا ضبقي نأ يغبني لوقي نل باوج اذه :ش ( كولم دسافلا دقعلاب ضوبقملاو ) :م ةدساف تناك
 عمجيو « عابام عئابلا كيرشلا درتسيلف هيلع ينب ام دسفيف ةدساف يهو ةمسقلا ىلع ءانب هنأل

 اهنإ ثيح نم عيبلا ىنعم يف ةمسقلا نأب باجأف « ًايناث مسقيو رخآلا دي يف يذلا بيصنلا
 لاصتال :ش ( هيف عيبلا ذفنف) :م دسافلا عيبلا يف ضوبقملاو دسافلا عيبلا ىنعم يف تناكف ةلدابم

 هقح نيع ىلإ لوصولا رذعتل :ش ( هبحاص بيصن فصن نمضيف ةميقلاب نومضم وهو ) :م ضبقلا

 . هبحاص فصن نمضيف عيبلا ناكمل

 فنصملا لاق يأ :ش ( ةمسقلا تدر طيحم نيد ةكرتلا يف رهظ مث ةمسقلا تعقو ولو : لاق ) :م

 ال نأ يغبني ناك نكلو « لصألا لئاسم نم يهو يرودقلا ةلأسم ىلع ًاعيرفت ةلأسملا هذه ركذ

 نيب هيف توافت ال نيد هلوقو . ةيادبلا يف ةلأسملا هذه ركذي مل هنأل لاق ظفل ةلأسملا لوأ يف ركذي

 نأ الإ « « هرصتخم» يف يخ ركلاو «يفاكلا » يف مكاحلا حرص هبو « ًاريثك وأ ًاليلق نوكي نأ

 . ةمسقلا تدعبأو نيدلاب عيب كلذ ىوس ام لام تيملل نوكي

 يف ءامرخلا قح نأل « درت الإو دارل امإ ‹ نيدلا ةثرولا دري مل اذإ يأ ‹ ةمسقلا در هلوقو

 . كلام لاق هبو « اهنيع يف ال ةكرشلا ةيلام

 نيدلا ضبقي مل نإو « ةمسقلا لطبت مل نيقحل ازييمت ةمسقلا نإ انلق نإ: يعفاشلا لاقو

 . نالوق اهتمسق يفو « نالوق هيفف نيدلا ءاضق لبق ةكرشلا عيب هنإ انلق نإو . ةمسقلا تلطب

 ةمسقلا تدرو كلذ هبشأ ام وأ عبرلا وأ ثلثلاب هل ىصوم وأ رخآ ثراو رهظ ول « ةريخذلا » يفو

 ‹ ةلسرملا فلألاب هل ىصوملا رهظ ول اذكو « هنود اومستقا دق رخآ اكيرش ةكرشلا يف نأ رهظ هنأل

 . ةلسرملا فلألاب هل ىصوملا قحو ءامرغلا قح صقني قحب ةثرولا تلاق اذإ يأ

 نيع يفامهقح نأل « كلذ مهل سيل عبرلا وأ ثلثلاب هل ىصوملاو رخآلا ثراولا يف امآ

 ىلإ ةلسرملا فلألاب هل ىصوملاو مرخلا قحو « امهاضرب الإ رخآ كلام ىلإ كفني الف ةكرشلا
 رخآ لام ناك ولاولاق اذهلو « ءاوس ةكرتلا يف ثراولا لاق كلذ يفو « ةكرشلا نيع يف ال ةيلاملا

 ىطعي لب « ةمسقلا ضعب قح ةلسرملا فلألاب هل ىصوملاو مميرغلل سيل ةمسقلا يف لخدي مل

f0۸ 



 نم يقب اذإ الإ ةكرتلاب ءامرغلا قح قلعتل طيحم ريغ ناك اذإ اذكو ‹ ثراولل كلملا عوقو عني هنأل

 هأربأ ولو . مهقح ءافيإ يف ةمسقلا ضقن ىلإ ةجاح ال هنأل ؛ مسق ام ءارو نيدلاب يفي ام ةكرتلا

 نم ةثرولا هادأ وأ ةمسقلا دعب ءامرغلا

 . هنم امهقح

 نإو مساقلا نبا لاق« ثلثلاب هل ىصوم وأ رخآ ثراو روهظ يف كلام باحصأ فلتخاو

 ام لك نم ذخآ نيع ةكرشلاو نيلاعاونوكي مل نإو ‹ ةمسقلا حصت ال رخآ ثراوب نيملاعاوناك

 ةمسقلا زاجأ ءاش نإ رايخلا هلو نيهجولا ىف ةزئاج ةمسقلا بهشأو كلما دبع لاقو « هيوتي

 ء نيراد ةكرتلا تناك اذإ لحم يف همهس عمجيف ةمسقلا در ءاش نإو « لك نم هيوتت ام ذخأو

 يضاقلاو ةمسقلا يضاقلا نم اوبلطو نيد ةكرتلا يف ناك اذإو . ةمسقلا درتسا رثكأ تناك نإو

 هنأل ‹ يضاقلا مسقي ال نيدلاب ًاقرغتسم نيدلا ناك نإف « بئاغ نيدلا بحاصو نيدلاب ملعي

 لئاس نيدلا نأل ءًاضيأ اهمسقي ال نأ سايقلاف قرغتسم ريغ ناك نإف « ةكرشلا يف مهل كلم ال

 بحاصل كلذ ناك نيدلا رادقم الإ ةكرتلا عيمج كله ول ىتح « ةكرتلا ءازجأ نم ءزج لكل

 نع ةكرت ولخي املق لاقو نسحتسا هنكلو -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق سايقلا اذهو « نيدلا

 نم فقيف نيقيرفلل رظني نأ نسحألاف « ةرشع نيدب فالآ ةرشع فقي نأ بحتسيو ريسي نيد

 ام ظفحب موقي هثراو نإ ثيح نم تيملل رظن هيفو نيقحلل ةاعارم يقابلا مسقيو نيدلا ردق ةكرتلا
 ًاليفك ذخأي الام هقح نيدلا بحاص ىلإ لصي مل ام هيلع ًانومضم توكي سيلف « كلذ نم هبيصن
 . ةفينح يبأ لوق اذه ىلعف كلذ نم ءيشب

 نيد ال اولاق اذإف ‹ نيدلا نع يضاقللًامولعم نيدلا نكي مل نإو ًاليفك ذحأي امهدنع امأ

 ضقن نيد رهظ ولو « نيدلا نع ةمذلا غارف وهو لصألاب مهكسمت يضاقلا مسقيو مهل لوقلاف
 . (ةريخذلا»و« طوسبملا » يف اذك « نيدلا ءاضق اهناوأ نأل ةمسقلا

 م ىصقتسم انركذ دقو :ش ( ثراولل كلمملا عوقو ) :م عني نيدلا نأل يأ :ش ( عنمب هنال) :م

 الإ) :م نوهرملاك فرصتلا زوجي الف ًاعئاش :ش ( ةكرتلاب ءامرغلا قح قلعتل طيحم ريغ ناك اذإ اذكو )

 يقب اذإ ينعي « ةمسقلا تدر هلوق نم ءافيتسا :ش ( مسق ام ءارو نيدلاب يفي ام ةكرتلا نم يقب اذإ

 يف ةمسقلا ضقن ىلإ ةجاح ال هنأل ) :م ةمسقلا درت الف نيدلا هب ىفوي ءيشب ةمسقلا دعب ةكرتلا يف

 ذوفن نم عناملا لاز هقح هيلإ لصو اذإف « ميرخلا قح مايق ةمسقلا نع عناملا نأل :ش ( مهقح ءافيإ

 . ةمسقلا

 ضقن ىلإ ةجاح ال هنأل ةمسقلا دري ال اذكو يأ :ش ( ةمسقلا دعب ءامرغلا هأربأ ولو ) :م

 نم ةثرولا ) :م قح ءامرغلا نيد يأ :ش ( هادأ وأ ) :م ةمسقلا دعب هءامرغ تيما أربأ اذإ ةمسقلا
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 نيمساقتلا دحأ ىعدا ولو . لاز دق عناملا نأل ‹ ةمسقلا تزاج طيحم ريغ وأ طيحم نيدلاو مهلام

 . ةروصلا فداصت ةمسقلاو ىنعملاب قلعتي نيدلا ذإ ضقانت ال هنأل ؛ هاوعد حص ةكرتلا يف اتيد

 موسقملا نوكب فارتعا ةمسقلا ىلع مادقإلا ذإ ضقانتلل عمسي مل ناك ببس ياب اتيع ىعدا ولو

 تزاج) :م نكي مل وأ ةكرتلاب ًاطيحم نيدلا ناك ءاوسو يأ :ش ( طيحم ريغ وآ طیحم نیدلاو مهلام

 . نيدلا مايق وهو :ش ( لاز دق عناملا نأل ؛ ةمسقلا

 ؟ثلثلاب هل ىصوم رهظ اذإ ام نيبو اذه نيب قرفلا ام : تلق نإف

 نيتلأسملا يف ءاهتنالا ربتعن انأ هيف هقفلاو « انه اه كلذك ةلطاب ةمسقلا نإف « ةكرتلا يف عئاش

 مهل نكي مل مهلام نم ثلثلاب هل ىص وما قح اوطعأو ةكرتلا اومسق اذإ امهئادتبا يفو « ءادتبالاب

 ءارش اودصق دقف مهلام نم هوطعي نآاودارأ اذإف « ةكرتلا نيع يف هقح نأل « هاضرب الإ كلذ

 . ًافنآ هقيقحت رم دقو « ءاهتنالا يف كلذكف هاضرب الإ حصي الف ةكرتلا نم هبيصن

 ةلأسم ىلعاعيرفت ركذ :ش ( هاوعد حص ةكرتلا يف ًانيد نيمساقتملا دحأ ىعدا ولو ) :م

 وأ ةبهلاو ءارشلاب ناك ببس يأب ةكرتلا نايعأ نم ًانيع ىعدا ول هنأل « ًانيد هلوقب ديق يرودقلا

 يهو اهانعمب لب ةكرتلا نيعب قلعتي ال نيدلا ذإ « بيرق نع ءيجي امك هاوعد لبقي الف امهريغ
 . رخآ لام نم نيدلا ءافيإ قح ةثرولل اذهلو « ةيلالا

 هيلإ راشأ « نيدلا مدعب ًارارقإ ةمسقلا ىلع مادقاإلا نكي ملف مسقت ال ةكرتلا صالختساو
 ةمسقلاو ) :م ةيلاملا قحو ةكرتلا ىنعب يأ :ش ( ىنعملاب قلعتي نيدلا ذإ ضقانت ال هنأل ) :م هلوقب

 فلتخا دقانهاهو « لحملا ذاختا ضقانتلا طرشو « ةكرتلا ةروص يأ :ش ( ةروصلا فداصت

 (ناك ببس ياب ) :م ةكرتلا يف نيعألا نم :ش ( انيع ) :م نيمساقتملا دحأ :ش ( ىعدا ولو ) م

 ةمسقلا ىلع مادقإلا ذإ ضقانتلل ) :م هاوعد :ش ( عمسي مل ) :مامهوحن وأ ةبهلاو ءارشلا نم :ش

 داسفب یرعد كلذ دعب هاوعدو :ش ( اكر تشم موسققملا نوكب ) :م هنم رارقإ يأ :ش ( فأرتعا

 ةحصلاب رارقالاو داسفلا ىوعد نيبو « هل نيعلا تناك ىتم ةلطاب هيف ةمسقلا ذإ .ةمسقلا

 . عمسي الف ضقانتلل

 مث هتثرول وأ مهل لقي ملو ًاثاريم رادلا هذه كرتو تام ًانالف نأ لجر رقأ « ةريخذلا » يفو

 هنأل ‹ لبقت ال اهلاحب ةلأسملاو « مهل وأ هيلع ايد ىعدا وأ ثلثلاب هل ىصوأ هنأ كلذ دعب ىعدا
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 وأ ةيصولا ىوعد كلذ دعبف «هريغل قح الو هيلع نيد ال نأب ارارقإ ناك هتثرول وأ مهل لاق امل
 . ضقانتي نيدلا

 ىلعآأرهم ةمسقلا دعب تعدا مث تيما ةأرما مهيف دارأو ةثرولا تمستقا ؛لماشلا» يفو

 نيعب قلعتي ال رهملا نأل ء ًانيد ىعدا ول ثراولا كلذكو « ةمسقلاب ضقنت ةنيبلا ةماقإو اهجوز

 . اهل قح ال نأب ةرقم ةمسقلا ىلع مادقإلاب نكي ملف « اهانعمب لب ةكرتلا
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 ة'اياهمبا يف لصف
 ‹ ةمسقلا هبشأف ‹ عافتنالا ىلع عامتجالا رذعتي دق ذإ ء هيلإ ةجاحلل اًناسحتسا ةزئاج ةأياهملا

 ( ةأياهملا يف لصف ) :م

 ةلاحلا يهو ةئيهلا نم ةقتشم ةغل يهو ضارعألا ةمسقب عرش نايعألا ةمسق ركذ امل :ش
 رم ىلعاوعضاوتي نأ وهو ؤياهتلا هنمو « ةأياهم يه اهأيه : لاقي« ءيشلل ىيهتملل ةرهاظلا

 يتلا ةئيهلا ىلع نيعلاب عفتنم كيرشلا ينعي « ةدحاو ةئيهب اوضارتي نأ ةقيقحلا يفو هب اوضارتيف
 . عفانملا مسق يه ءاهقفلا فرع يفو . ًافلأ ةزمهلا لدبت دقو « رخآلا كيرشلا اهب عفتني

 الو «ريغصلا عماجلا » يف دمحم اهركذي مل لصألا لئاسملا نم خلإ لصفلا اذه لئاسمو

 ًاريثكت انه اهركذ اغنإ ةيادبلا يف « ةيادهلا» بحاص اهركذي مل اذهلو « « هرصتخم » يف يرودقلا

 . دئاوفلل

 لاقو . اهسنجب ةعفنملا ةلدابم اهنأل زوجي ال سايقلا يفو :ش ( اناسحتسا ةزئاج ةاياهملا ) :م

 دحأ بلط اذإ بجاو زئاج دقع ةكرتشملا عفانملا يف ةأياهملا نإ : انباحصأ لاق: « عطقألا حرش» يف

 ينإ « ءاهقفلا فالتخا» يف يواحطلا لاقو . زوجي ال -هللا همحر- يعفاشلا لاقو < ءاكرشلا

 . ةأياهملا ىلع ربجي نأ زوجي ال مكاحلا نآ هبهذم . !رهاظ دجأ ملف يعفاشلا لوق كلذ يف تبلط

 مكلو برش اهل # : ىلاعتو هناحبس هلوق باتكلا ناسحتسا هجو . مويلا باحصأ ركذياذكو

 . ةأياهملا وه اذهو ٠١( ٥ةيآلا : ءارعشلا) ( مولعم موي برش

 سيل ةنيدملا حضاون ىلع هباحصأ عم ردب ةوزغ ىلإ جرخ يك هللا لوسر نأ يور ام ةنسلاو
 ريغ سراف مهيف سيل برانتلا دحاولا ريعبلا ىلع ةثالشلا مهنم جرخي ناكف ءاهريغ رهظ مهل

 يف بوانتن انك : لاق ينهجلا رماع نب ةبقع نع يورو . دوسألا نب دادقملاو ريمع نب بعصم

 عافتنالا قح ناکف ًاكرتشم كلما ناك ىتمف « عافتنالل تقلخ نايعألا نأ وهو لوقعملاو

 اهيلإ جاتحيف ‹ دحاو نامز يف كارتشالا ىلع عافتنالا لمتحي ال دحاولا لحملاو « ًاضيأ ًاكرتشم
 اهنم ةيحان امهدحأ نكسي ةريبكلا رادلاك ناكملا ثيح نم نوكي دق ؤياهتلا مث . عافتنالل اليمكت

 ضرألاو رادلاك نيعلاب امهدحأ عفتني نأب نامزلا ثيح نم نوكي دقو . ىرخأ ةيحان رخآلاو

 ال دحاولا دبعلاو ةدحاولا ةبادلاك ةمسقلا لمتحي ال اميف امأو . ةمسقلا لمتحي امم كلذ وحنو

 . نامزلا ثيح نم الإ ةمسقلا يفاني

 (ةمسقلا هبشأف عافتنالا ىلع عامتجالا رذعتي دق ذإ ) :م ةأياهملا لعف ىلإ يأ :ش (هيلإ ةجاحلل) :م
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 لامكتسا يف هنم ىوقأ ةمسقلا نأ الإ ‹ ةمسقلا يف يرجي امك « يضاقلا ربج هيف يرجي اذهلو

 لمتحي اميف تعقو ولو . ليمكتلا يف غلبأ هنأل يضاقلا مسقي ةأياهملا رخآلاو ةمسقلا نيكيرشلا

 مسقي ةمسقلا امهدحأ بلط مث ةمسقلا

 ؤياهتلاو «ةأياهملا لعف يأ « هبشأف هلوق «ليلعتلل ذإ ةملكو . هانيب دقو « لوقعملا هجولا اذهو :ش
 دق ةعفنم اب عافتنالا كلذكف « هسفنب هنم لك عفتني مسقيف ةلمج نيعلاب عافتنالا رذعت اميف ةمسقلا

 . اهب عافتنالا نايعألا نم دوصقملا اذإ « هبيصنب مهنم لك عفتنيو نومهتسي ةلمج رذعتي

 ليوأت ةأياهملا يف يأ :ش ( هيف يرجي) :م ةمسقلا ةأياهملا هبش لجألو يأ :ش ( اذهلو) :م

 هريغ ىبأو ءاكرشلا ضعب اهبلط اذإ :ش ( ةمسقلا يف يرجي امك يضاقلا ربج) :م ؤياهتلا ةلمج

 ةيفيك يف ءاملعلا فلتخا مث. سنجلا داحتا دنع ةمسقلا يف يأ « ربجيامك يضاقلا هربجي

 يف امك ًاريسي ًاتوافت ةتوافتم ةعفنملاو دحاولا سنجل ا يف ةأياهملا برح نإ مهضعب لاق .اهزاوج

 ولو . ةأياهملا هذهب امهدحأ درفني ال ىتح هجو نم ةلدابم هجو نم ًازارفإ ربتعي يضارألاو بايثلا

 . ةاياهملا ىلع ربجأ لصألا ةمسق رخّآلا بلطي ولو امهدحأ بلط

 رودلاك ةفلتخملا سنجلا يف[. . .] نإو ربجي هجو يف هنعو « ربجي مل يعفاشلا دنعو

 عفانملا ةمسق ةأياهملا نأ امل « امهاضر ريغ نم زوجي ال ىتح هجو لك نم ةلدابم ربتعت ديبعلاو

 يفو « فلتخملا سنجلا يف هجو لك نم ةلدابم تربتعا نيعلا ةمسقو « نايعألا ةمسقب ربتعيف

 نكلو « ةمسقلاب امهدحأ درفني الف انيب امك هجو لك نم ةلدابم هجو نم زارفإ دحتملا سنجل ا

 يف ةأياهملا نإ ليقو . عفانملا ةمسق يف اذكو « ريسي توافتلا نأل « امهدحأ بلطب هيلع ربجأ

 ةًأياهملا نأل ؛هجو نم ةيراع هجو نم ًازارفإ ربتعي ًاريسي ًاتوافت ةتوافتملا نايعألا نم دحاولا سنجل ا

 . دحاولا سنجلا يف ةزئاج

 اهسنجب ةعفنملا ةلدابم نوكت اهنأل دحاولا سنجلا ىف تزاج امل هجو نم ةلدابم تناك ولو

 . حصأ لوألاو «ءاسنلا مرحي هنأو

 نأل يأ :ش ( هنأل ةعفنملا لامكتسا يف) :م ؤياهتلا نم يأ :ش ( هنم ىوقأ ةمسقلا نأ الإ) :م

 :ش ( بقاعتلا ىلع عمج ؤياهتلاو ‹ دحاو نامز يف عفانملا عمج) :م مسقلا رابتعاب ريكذتلاو ةمسقلا

 دحأ بلط ول ):م ىوقأ ةمسقلا نوكل يأ :ش ( اذهلو) :م ءيش بيقع اهنم ءيش عقي ينعي

 يف غلبأ مسقلا نألو يأ :ش ( ليمكتلا يف غلبأ هنأل يضاقلا مسقي ةأياهملا رخآلاو ةمسقلا نيكيرشلا

 . دحاو نامز يف عفانملا عمج هنآ ركذ امل ةعفنملا ليمكت

 :ش ( مسقي ةمسقلا امهدحأ بلط مث ةمسقلا لمتحي اميف ) :م ةأياهملا يأ :ش ( تعقو ولو) :م
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 هفناتسال ضقتنا ول هنأل ؛ امهتومب الو امهدحأ توم ؤياهتلا لطبب الو غلبأ هنأل ةاياهملا لطبنو

 ةفئاط اذه نكسي نأ ىلع ةدحاو راد يف ائياهت ولو . فانئتسالا مث ضقنلا يف ةدئاف الو مكاحلا

 ةأياهملا اذكف ةزئاج هجولا اذه ىلع ةمسقلا نأل ‹ زئاج اهلفس اذهو اهولع اذه وأ ‹ ةفئاط اذهو

 دحاو لكلو تيقاتلا هيف طرتشي ال اذهلو ‹ ةلدابم ال ءابصنألا عيمجل زارفإ هجولا اذه يف ؤياهتلاو

 طرشي مل وأ دقعلا يف كلذ طرش ةاياهملاب هباصأ ام لغتسي نآ

 :م مسقلا نأل يأ :ش ( هنأل ؛ ةاياهملا لطبتو) :م يضاقلا مسقي ةمسقلا نيكيرشلا دحأ بلط مث يأ

 . ةعفنملا ليمكت يف :ش (غلبأ)

 دري ملاذإ رذع الب ةأياهملا ضقن دحاو لكلو : لئاسملا نم حلصلا باتك يف : لاقو
 نيعلا ةمسق امهدحأ بلط «ةيافكلا »يف لاقو . امهتلزنمب امهتتروو ةيراعلا ةلزنمب هنأل «تنعتلا

 . ةمسقلا لصألا نأل « ةأياهملا خسفو مكاحلا مسق ةأياهملا دعب

 زاوجب :ش ( مكاحلا هفناتسال ضقتتنا ول هنأل ؛ امهتومب الو امهدحأ تومب ؤياهتلا لطبي الو) :م

 ضقن يف ةدئاف الف ذعنيحف يآ :ش ( فانئتسالا مث ضقنلا يف ةدئاف الو ) :م ةأياهملا ةثرولا بلط

 م رادلا نم ةيحان يأ :ش ( ةفئاط اذه نكسي نأ ىلع ةدحاو راد يف ائياهت ولو ) :م اهتداعإ مث ةأياهملا

 ولع نكسي اذهو يأ :ش ( اهلفس اذهو اهولع اذه وأ ) :م اهنم ىرخأ ةيحان يآ :ش ( ةفئاط اذهو )

 زوجي :ش ( ةاياهملا اذكف « ةزئاج هجولا اذه ىلع ةمسقلا نأل ؛ زاج ) :م اهلفس نكسي اذهو رادلا

 يفو . ال وأ ةدملا تركذ كلذ يف ءاوسو : كلامو يعفاشلا لاق هبو مهدحأ بلطب عنتمملا ربجب

 يف هقح طوقسب يضر اغنإ هنأل لفسلا بحاص عم نكسي نأ هبحاصلف ولعلا مدهنا ول «طوسبملا»

 كلذ يف هتثروو لفسلا يف هقح ىلع وه ناكف ملسي ملف ولعلا نكس ةمالس طرشب لفسلا

 . هتلزنمب

 يفاذه نكسيو رادلا نم بناج اذه يف نكسي نأ وهو :ش ( هجولا اذه يف ؤياهتلاو) :م

 عمج اهب يضاقلا عمج ينعي :ش ( ةلدابم ال ءابصنألا عيمجل زارفإ ) :م دحاو نامز يف رخآ بناج

 اذهبو رخآلا قح يف كلذكو « نيثلث يف ةعباس تناك نأ دعب دحاو تيب يف امهدحأ عفانم

 طرتشي ةلدابم تناك ول ينعي :ش ( تيقوتلا هيق طرتشي ال اذهل ) :م ةلدابم ال زارفإ اهنوكل حاضيإ

 م ىنكسلا ةراجإ نوكت اهنأل ةدساف ةراجإلا هذهو « ةراجإ ذئنيح ربتعت اهنأل ةدملا نايب اهيف

 ثودحب ذخأي نأ نيئياهتملا نم دحاو لكلو يأ :ش ( ةاياهملاب هباصأ ام لغتسي نأ دحاو لكلو)
 ملو ىنكسلاب اثياهت ول : لاق هنإف يعفاشلا يلع يبأ لوق نع ديقلا اذهب زرتحا ‹ هكلم ىلع عفانما
 هنآ بهذملا رهاظ : ةمئألا سمش لاقو هلزنم ةراجإ امهنم دحاو لك كليب مل ةراجإلا طرتشي

 . (ةريخذلا» يف اذك :ش (طرشي مل وأ دقعلا يف كلذ طرش) :م ةراج إلا كلي
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 ‹ زاج اًموي اذهو اموی اذه مدخي نآ ىلع دحاو دبع يف ًاياهت ولو . هكلم ىلع عفانملا ثودحل
 ‹ ناكملا ثيح نم نوكن دقو ‹ نامزلا يف نوكت دق ةأياهملا نأل ‹ ريغصلا تيبلا يف اذه اذكو

 امهرمأي امهلمتحي لحم يف ناكم او نامزلا ثيح نم ؤياهتلا يف افلتخا ولو . انهه نيعتم لوألاو
 نم دب ال ةهج ا تفلتخا املف « لمكا نامزلا يفو لدعأ ناكم ا يف ؤياهتلا نأل ‹ اقفتي نأب يضاقلا

 ‹ ةمهتلل ايفن ةيادبلا يف عرقي نامزلا ثيح نم هاراتخا نإف . قافتالا

 : تلق . ةراجإلا كلي ال اذه عمو « ريعتسملا كلم ىلع ثدحي ةيراعلا يف عفانملا : تلق نإف

 ًاباهت ولو) :م . ةدئاف الف ةدملا يضم لبق ريعملا :ش ( هكلم ىلع عفانملا ثودحل ) :م هدرتسي نأ زاوحجل

 يأ :ش ( زاج) :م اموی اذه مدخيو يأ :ش ( اموی اذهو اموی اذه مدخي نأ ىلع دحاو دبص يف

 هنايب قافتالاب زوجي ال هنإف دحاولا دبعلا ةلع ىلع ؤياهتلا ىلع دحاولا دبعلاب زرتحاو . ؤياهتلا

 دبعلا ةمدخ يف ؤياهتلاو « «يفاكلا» نم حلصلا باتك يف يباجيبسألا مالسإلا خيش ركذ اهيف

 يبأ دنع انهاه ًاضيأ زوجيال نأ يغبني نيدبعلا يف «تايناسيكلا» يفو . ةزئاج نيدبعلاو دحاولا

 . امهتبقرب ًارابتعا ةفينح
 اموي اذه نكسي نأب :ش ( نامزلا يف نوكت دق ةاياهملا نأل ؛ ريغصلا تيبلا يف اذه اذكو ) :م

 نيعتم لوألاو ) :م ةفئاطو ةفئاط اذه نكسي نأب :ش ( ناکملا ثيح نم نوكت دقو )م ًاموياذهو

 هنأل ةلدابم وأ ازارفإ اذه نأ ركذي ملو ريغصلا تيبلا يف نيعتم نامزلا يف ؤياهتلا ىنعم :ش (انهه

 نأب :ش ( ناكم او نامزلا ثيح نم ؤياهتلا يف افلتخا ولو ) :م ًامولعم ناكو زارفإلا ةروص ىلع هفطع

 نأ وهف طقف نامزلا ثيح نم وأ ناكملا ثيح نم رخآلاو نامزلا ثيح نم ؤياهتلا امهدحأ بلطي

 وهف طقف ناكم لا ثيح نم وأ « رخآ ارهش هبحاصو ارهش رادلا عيمج نكسي نأ امهدحأ بلطي

 ؤياهتلا لمتحي يأ :ش ( امهلمتحب لحم يف ) :م هبحاصو اهمدقم يف نكسي نأ امهدحأ بلطي نأ

 اهلمتحي ال لحم يف ناك اذإ هب ديق . ًالثم رادلاك «ناكم لا ثيح نم ؤياهتلاو نامزلا ثيح نم

 . طقف نامزلا ثيح نم الإ وياهلا نوكي ال هنإف ًالثم ريغصلا تيبلاك

 نامز يف عفتني دحاو لك نأل :ش ( لدعأ ناكملا يف ؤياهتلا نأل ؛ اقفتي نأب يضاقلا امهرمأي) :م

 عيمجب عفتني دحاو لك نأل :ش ( لمكأ نامزلا يفو ) :م رخآلا ىلع امهدحأل ميدقت ريغ نم دحاو

 ال) :م ناكملاو نامزلا وهو :ش ( ةهجلا تفلتخا املف) :م ضعبلاب عفتني ناكملا يفو < هتبون يف رادلا

 هنأو « ليملا ةمهتل يأ :ش ( ةمهتلل اًيفن ةيادبلا يف عرقي نامزلا ثيح نم هراتخا نإف « قافتالا نم دب

 نأب لاحلا يف نكمم ناكف ناكملا يف ةيوستلا نأل ؛ قلطي ملو « نامزلا ثيح نم رايتخالا ديق

 يف لعجي نأ نكي عفنأو نسحأ مدقتملا ناك ولو . اهضعب رخآلا نكسيو « اهضعب اذه نكسي

 نأ الإ لاحلا يف نكي الف نامزلا ثيح نم ةيوستلا امأ «مدقملا يواسي ام قفارملا نم رخآلا بيصن

 . ةدملا كلت لثم رخآلا نكسي مث امهدحأ ةدم يضيي
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 ىلع ةمسقلا نأل ‹ امهدنع زاج رخآلارخآلاو دبعلا اذه اذه مدخي نأ ىلع نيديعلا يف ًاياهت ولو
 ال : ةفينح ىبأ دنع ليقو . ةأياهملا اذكف ىضارتلابو ىضاقلا نم اًربج امهدنع ةزئاج هجولا اذه

 هدنع يضاقلا مسقي هنأ حصألاو « هدنع ربجلا هيف يرجي ال هنأل هنع يور اذکهو ‹ يضاقلا مسقي

 اًتوافت توافتت اهنأل قيقرلا نايعأ فالخب ‹ توافتت املق ةمدخلا ثيح نم عفانلا نأل ؛ اًضيأ

 اًتاسحتسا زاج هذخأی نم ىلع دبع لک ةقفن نأ ىلع امهیف اشیاهت ولو . مدقت ام یلع اًسشحاف

 . اهيف حماسي ال هنأل ةوسكلا طرش فالخب ‹ كيلامملا ماعطإ يف ةحماسملل

 مدخي : هلوقل لعاف دبعلا اذهف :ش ( دبعلا اذه اذه مدخي نأ ىلع نيدبعلا يف ًاياهت ولو) :م

 عفرو لوألا بصنب :ش (رخآلاو) :م بصللا هلحم نوكيف لوعفم لوألا اذهو « اعوفرم نوكيف

 دمحمو «فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع زاج رخآلا ) :م دبعلا رخآلا كيرشلا مدخيو يأ يناثلا

 اذكف «يضارتلابو يضاقلا نم اربج امهدنع ةزئاج هجولا اذه ىلع ةمسقلا نأل ) :م ةثالثلا تلاق هبو

 لهآ نم ةأياهملاو « اربج قيقرلا ةمسق نأ زوجت اهنأ رم دقو « ةأياهملا زوجي اذكف يأ :ش ( ةاياهملا
 . ةمسقلا

 سايق ىلع اذكف : هنع خياشملا ضعب لاق يأ :ش ( يضاقلا مسقي ال ةفينح يبأ دنع : ليقو) :م

 . -هللا همحر- فاصخل ا هنع ىور خياشملا ضعب لاق امك يأ :ش ( هنع يور اذكهو) :م هلوق

 ةمدخ ىلع ؤياهتلا نأ «تايناسيكلا» يف ةفينح يبأ نع يور ينعي : يزارتألا لاقو
 نأشلا نأل :ش ( هدنع ربجلا هيف يرجي ال هنأل) :م كلذ فالخ ىلع ةياورلا رهاظو زوجي ال نيدبعلا

 ىنعم نأل :ش (اًضيأ هدنع يضاقلا مسقي هنأ حصألاو) :م ةفينح يبأ دنع ربجلا مسقلا يف يرجي ال

 ةمسقلا زوجي اذه ىلعف ءزاج هلعف نإف ‹ يضاقلا لعفي ال هنأ مسقت ال رودلا نأ ةفينح يبأ لوق

 املق ةمدخلا ثيح نم عفانملا نأل) :م يخركلا لام اذه ىلإو « ةأياهملا يف اذكف « لوصألا يف

 دبعلا عفانم نوكيف ‹ ةلهاسملاو « ةحماسملا ىلع ينبم هنأ مودي ال ام مادختسالا نأل :ش (توافتت

 . ةبراقتم

 ولو) :م ةمسقلا يف :ش ( مدقت ام ىلع اًشحاف اًتوافت توافتت اهنأل ؛ قيقرلا نايعأ فالخب) :م

 زاج هذخاي نم ىلع دبع لك ةقفن نأ ىلع) :م نيدبعلا يف نيكيرشلا ًاياهت ولو يأ :ش ( امهيف انياهت
 يف لاق :ش (اهيف حماسي ال هنأل ؛ ةوسكلا طرش فالخب ‹ كيلاممل ا ماعطإ يف ةحماسملل اًتاسحتسا

 زاج هيلع دحاو لك ماعطو « امهدحأ دحاو لك مدختسي نأ ىلع نيدبع يف ًاياهت : «لماشلا»

 . هریغ تیب نم هماعطب یتؤیو « همدخی نأ حتفتسی هنأل ؛ اًتاسحتسا

 ‹ امهيلعامهتوسك نأل ؛ زوجيال هدي يف ام ةوسك دحاو لكل نوكي نأ ىلع آياهت ولو
 الف لوهجم هناف هدي يف يذلا ةوسك فصنب هبحاص نم ةوسكلا فصن ايرتشم دحاو لك نوكيف

ak 



 امهدنع امأ ‹« هيلع يضاقلا ربجيو زاج راد امهنم دحاو لك نکسي نأ ىلع نیراد يف ًایاهت ولو
 يبأ نعو « ةمسقلاب ارابتعا هدنع ربجي ال : ليق دقو . ةدحاو رادك امهدنع نيرادلا نأل ؛ رهاظف

 ىنكسلاب ىنكسلا عيب هنأل يضارتلابو « انلق ال ربجملاب الصأ امهيف ؤياهتلا زوجي ال هنأ : ةفينح

 توافتلا نأ : رهاظلا هجو « زئاج رخآلا ضعبب امهدحأ ضعب عيب نأل ؛ امهتبقر ةمسق فالخب

 . ازارفإ ربتعيو ‹ يضاقلا ربج هيف يرجيو يضارتلاب زوجيف عفانملا يف لقي

 . زوجي

 ربجیو) :م قافتالاب :ش ( زاج راد امهنم دحاو لک نکسی نآ یلع نیراد يف ًایاهت ولو) م

 نيرادلا نأل ؛ رهاظف امهدنع امأ) :م امهدحأ عنتما اذإ نيرادلا يف ؤياهتلا ىلع يأ :ش ( هيلع يضاقلا

 اذه يف نيرادلا ةمسق نأل ‹ رهاظف دمحمو « فسوي يبأ دنع امأ يأ :ش ( ةدحاو رادك امهدنع

 زوجيف عفانملا يف لقي توافتلا نأل « ةفينح يبأ دنعاذكو . ؤياهتلا اذكف « حصت لامل ا

 . ةبراقتملا نايعألاك ازارفإ ربتعيو « يضاقلا ربج هيف يرجيو «يضارتلاب
 دنع ربجي ال : لاق هنإف « يخركلا لوق وهو :ش ( ةمسقلاب ارابتعا هدنع ربجي ال : ليق دقو ) :م

 بلط دنع امأ هيلع ايضارت اذإ اذه يخركلا ركذو : « ىرغصلا ىواتفلا» يف لاق « ةفينح يبأ

 يف اذكف « رودلا يف يرجي ال ربجلا ةمسق هدنع نأل ؛ ةفينح يبأ دنع ربجي ال يضاقلاف امهدحأ

 .  ؤياهتلا قيرطب ةمسقلا

 يف ؤياهتلاو ةمسقلا نم يأ :ش ( ربجلاب ًالصا امهيف ؤياهتلا زوجي ال هنأ : ةفينح يبأ نعو) :م

 الو ‹« رجل ابال ينعي « اًقلطم ينعي « ًالصأ هلوق نيرادلا ىنكس يف يأ « هيف خسنلا رثكأ

 حرش يف يباجيبسألا مالسإلا خيش لاق اهيف هنايب . «تايناسيكلا » ةياور هذهو « يضارتلاب

 . ةزئاج ةلعلا ذإ ىنكسلا ىلع نيرادلا يف ؤياهتلا كلذكف : « يفاكلا

 «نيعلا ةمسقب ربتعت ةعفنملا ةمسق نأل ؛ زوجي ال هنآ ةفينح يبأ نع «تايناسيكلا» يف ركذو

 كلب هنأل يضارتلاب زوجي ةمث نأ الإ ‹ توافتلا رابتعاب زوجي ال هدنع نيرادلا يف نيعلا ةمسقو

 لطاب كلذو « ىنكسلاب ىنكسلا كيلعت دقعني اذهو « زئاج رادلا كيلعتو « كلذ دنع اًكيلمت دقعني

 م ربجل اب هلوق ىلع فطع :ش (يضارتلابو) :م ةمسقلاب ارابتعا هلوق ىلإ هب راش :ش ( انلق ام) :م
 . لطاب كلذو ىنكسلاب ىنكسلا عيب نيرادلا يف ؤياهتلا نأل يأ :ش ( ىنكسلاب ىنكسلا عيب هنأل)

 وهو :ش ( رهاظلا هجو) :م رخآلا رادلا ضعبب نيرادلا دحأ ضعب عيب يأ :ش ( زئاج رخآلا ضعبب

 هيف يرجيو ‹ يضارتلاب زوجيف عفانملا يف لقي توافتلا نأ) :م ةفينح يبأ دنع هيلع يضاقلا ربجي نأ

 نع يور امع باوج اذه « ازييم وأ ازارفإ اذه ؤياهتلا ربتعي يأ :ش ( ازارفإ ربتعيو « يضاقلا ربج
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 دنع بوكرلا ىلع ؤياهتلا زوجي ال نيتبادلا يفو . ةلدابم ربتعاف امهنايعأ يف رثكيف توافتلا امأ

 توافتي لامعتسالا نأ : هلو . نايعألا ةمسقب رابتعا زوجي امهدنعو -هللا همحر- ةفينح يبأ

 اذه ىلع ةدحاو ةباد يف بوكرلا يف ؤياهتلاو « قرخأو قذاح نيب مهنإف نيبكارلا توافتب

 . اهلمحت ةبادلاو ‹ هتقاط ىلع ةدايز لمحتي الف هرايتخاب مدخب هنأل دبعلا فالخب . انلق ال فالخلا

 هدحاولا دبعلا يفو « ةياورلا رهاظ يف ةدحاولا رادلا يف زوجيف لالغتسالا يف ؤياهتلا امأو

 . زوجي ال ةدحاولا ةبادلاو

 اذهو ءنيرادلا نايعأ يف يأ :ش ( امهنايعأ يف رشكيف توافتلا امأ) :م زوجي ال هنأ ةفينح يبأ

 نايعألا يف رثكيف توافتلا امآ ريدقتلا نكلو « ىفخي ال ام ىلع ةاحنلا دنع ضرم ريغ بيكرتلا

 ؤياهتلا زوجي ال نيتبادلا يفو) :م زارفإلا فالخب « ربحلا اهيف يرجي الف :ش ( ةلدابم ربتعاف) :م مهفاف

 زوجي امكف :ش (نايعألا ةمسقب ارابتعا زوجي امهدنعو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع بوكر لا ىلع
 . ةعفنم زوجياذكف « ةبقر دحاو سنج نم باودلا ةمسق

 :ش (قذاح نيب مهنإف نوبكارلا توافتب توافتي لامعتسالا نأ) :م ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 لهاج يآ .قرخأ نيبو يأ :ش (قرخاو) :م بوكرلا ةعنصب قذاح وه ام نيب نيبكارلا نإف يأ
 مضلاب لعفي لعف باب نم وه : لاقيو « ملعي ملت باب نم قرخي قرح نم لعفأ وهو « اهب
 يف ؤياهتلاو) :م قمحألا قرخألاو « قيفرلا دض قرحألاو « نيتحتفب قرخ هردصمو «امهيف
 م امهل اًفالخ زوجي ال هدنعف « روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالخلا اذه ىلع ةدحاو ةباد يف بوكرلا

 . نيبكارلا توافتب توافتي لامعتسالا نأ هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( الق ال )

 مدخي هنأل) :م زوجي ثيح دبعلا ةمدج يف ؤياهتلا فالخب يآ :ش ( دبعلا فالخب) :م

 ةدايز فلكتي نأل يآ :ش ( هتقاط ىلع ةدايز لمحتي الف) :م دحاو طمس ىلع هلأسیو :ش (هرایتخاب

 ىلع :ش ( اهلمحت ةبادلاو) :م اهتمسق يف لادتعالا ققحتيف « ةمدخلاو « لمعلا نم هقيطي ام ىلع

 يف ام ريغب اهيلع لأسيو « فلكت ينعي « اهتقاط ىلع ةدايزلا لمتحي يأ «لوهجلملا ةغيص

 ةلغلا بلط يآ :ش ( لالغتسالا يف ؤياهنلا امأو) :م لادتعالا ققحتي الف نوتوافتم سانلاو ءاهتقاط

 ال هنأل ‹ ةعفنملا ثيح نم ؤياهت ةقيقحلا يف هنأل :ش ( ةياورلا رهاظ يف ةدحاولا رادلا يف زوجيف ) :م

 . ءادتبا ةلغلا يف ًاياهتي نأ نيبو « اهتلغ لكأيف اهرجاؤي مث « ىنكس ًأياهتي نأ نیب قرف

 يهو مهاردلل مسا ةلغلا نأل « ةلغلا يف ؤياهتلا زوجي ال هنأ  تاينابقرلا» يف دمحم ركذو

 . دوجولا دعب ةمسقلا لمتحي ام ناك اذإ زوجي ال دوجولا لبق مودعملا ةمسقو «لاحلا ةمودعم

 م . ( يفاكلا حرش» يف اذك « ةدحاو ةلغ يف ةمسقلا زوجت ال اذهلو « ةعفنملا يف ةمسقلا فالخب

 . فالح الب :ش ( زوجي ال ةدحاولا ةبادلاو « دحاولا دبعلا يفو)
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 يف هؤاقب رهاظلاو « لاحلا يف تباث لادتعالاو « ءافيتسالا يف نابقاعتي نيبيصنلا نأ : قرفلا هجوو

 ةبون يف ةلغلا تداز ولو « ةلداعملا توفتف اهيلع ريغتلا بابسأ يلاوتل تاناويحلا يف هريغتو راقعلا

 ‹ ليدعتلا ققحتيل ةدايزلا ىف ناكر تشي رخآلا ةبون ىف اهيلع امهدحأ

 يف همدعو « ةدحاو راد يف لالختسالا يف ؤياهتلا زاوج نيب ينعي :ش ( قرفلا هجوو) :م

 نيكيرشلا يبيصن يأ :ش ( ءافيتسالا يف نابقاعتي نيبيصنلا نأ) :م ةدحاولا ةبادلاو « دحاولا دبعلا

 :ش (لاحلا يف تباث لادتعالاو) :م ةعفنم ا ءافيتسا يف رخلا بيقع نوكي امهدحأ ينعي « نابقاعتي

 يف لادتعالا ءاقب يآ :ش (راقعلا يف هؤاقب رهاظلاو) :م دبعلا وأ « رادلا اهيلع يتلا لاحلا يف يآ

 بابسأ يلاوتل) :م تاناويحلا يف لادتعالا ريغت رهاظلاو يأ :ش ( تاناويحلا يف هريغتو) :م راقعلا

 قرحل دنع اًصوصح « زجعلاو « ضرملاو « ةفآلا ضورع نم تاناويحلا ىلع يأ :ش ( اهيلع ريغتلا

 نوكياغنإ لالغتسالا نأل ؛ ةلداعملا توفت كلذك ناك اذإ يأ :ش ( ةلداعملا توفتف) :م بعتلا

 ىوقلا نأل « لوألا يف ناك امك نوكي ال ينافلا نامزلا يف هلمع نأ رهاظلاو « لامعتسالاب

 . ةيهانتم ةينامسجلا

 ىلع يأ :ش ( اهيلع امهدحأ ةبون يف) :م ةدحاولا رادلا يف ينعي :ش ( ةلغلا تداز ولو) :م

 اهانبم نأل « ةآياهملا يف :ش ( ليدعتلا ققحتيل ةدايزلا يف ناكر تشي رخآلا ةبون يف) :م نوكي يتلا ةلغلا

 سيلو « ىرخألا نود نيرادلا ىدحإ تلغأ : «ةريخذلا» يفو . ةمسقلا يف امك ةلداعملا ىلع

 ‹ هكيرش نود هسفنل تلغأ اغإ تلغأ يذلا نأل ؛ ةلغلا يف رحآلا كراشي نأ هراد لغت مل يذلل
 ةراجإلا نأل ؛ هل ةنئاك ةلغلا نوكتو « هل ةيدانم كلذك ةلغلا تناك هكيرش نذإ ريغب اهرجأ ولف

 . كيرشلا نذإب تلصح

 ىنعم نأل امهنيب لصفلاف رثكأ امهدحأ ةبون يف تلغأف ةلغلا يف ًاياهت اذإ ةدحاولا رادلا يفو

 يف ةلغلاو « ةعفنلا ىلإ لصي دحاو لك نأ ىنعم ىلع حجرأ نيرادلا يف ةمسقلا يف زارفإلا

 هدقعب هبجوتسا « هکلم ميدق نع ضوعامهنم لك هيفوتسي ام هبحاص هيلإ لصي يذلا تقولا

 لوصو لبق ةلغلا ىلإ لصي امهدحأف اًتامز لالغتسالا يف ًاياهت اذإ ةدحاولا رادلا يفو . هل ملسيف

 . اهيلإ رخآلا

 بيصن ةراجإ يف هبحاص نع ًاليكو امهنم لك لعجيف ةمسقلل ةيضق نوكت ال كلذو
 نم هبجوتسا هکلم ميدق نع هبحاص هضبقی امع اًضوع لعجی امهنم دحاو لک هضبقی امو «هبحاص

 ءايوتسيل امهنيب اميف عجارتلا تبثي لصاوتلا دنعف « ةاواسملا يضتقت ةضواعملاو « هبيصن ضوع
 . لوق يف يعفاشلا لاق هبو
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 عقو اميف ليدعتلا نأل ؛ ةدايز هتبون يف امهدحأ لغتشاف عفانملا ىلع ؤياهتلا ناك اذإ ام فالخب

 لالغتسالا ىلع ؤياهتلاو « دعب نم لالغتسالا ةدايز هرضت الف عفانملا وهو « لصاح ؤياهتلا هيلع

 فالخب « هيف ناكرتشي ال امهدحأ ةلغ لضف ولو « انيب امل ةياورلا رهاظ يف اًضيأ زئاج نيرادلا يف

 ‹ ءافيتسالا نامز داحتال حجار زارفإلاو زييمتلا ىنعم ني يرادلا يف نآ ق رفلاو . ةدحاولا رادلا

 نع ليكو لاك هتبون يف دحاو لك لعجو ءاًضرق ربتعاف لوصولا بقاعتي ةدحاولا رادلا يفو
 يف ؤياهتلاب رابستعا امهدنع نيدبعلا يف زوجي اذكو « لضفلا نم هنصح هيلع دري اذهلف «هبحاص

 قيقرلا نايعأ يف توافتلا نأل ؛ هدنع زوجي الو ‹ عفانملا

 ناكرتشي ال ثيح :ش ( ةدايز هتبون يف امهدحأ لغتشاف عفانملا ىلع ؤياهتلا ناك اذإ ام فالخب) :م

 (دعب نم لالغتسالا ةدايز هرضت الف عفانملا وهو «لصاح ؤياهتلا هيلع عقو اميف ليدعتلا نأل) م ةدايزلا يف

 زئاج نيرادلا يف لالغتسالا ىلع ؤياهتلاو) :م عفانملا يف ؤياهتلا يف ليدعتلا لوصح دعب نم يأ :ش

 امك زوجيال هنأ ةفينح يبأ نع «تايناسيكلا» ةياور نع هب زرتحا :ش ( ةياورلا رهاظ يف اًضيأ
 . هرخآ ىلإ . لاحلا يف تباث لادتعالاو : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب الل م انرکذ

 فالخب) :م ةروكذملا ةلأسملا يف لضافلا يف يأ :ش ( هيف ناك رتشي ال امهدحأ ةلغ لضف ولو) :م

 نم ينعي :ش (قرفلاو) :م ةدحاولا رادلا ةلغ يف لضافلا يف ناكرتشي ثيح :ش ( ةدحاولا رادلا

 نأ) :م نيرادلا يف ةلغلا لضف يف امهكارتشا مدع نيبو ةدحاولا رادلا يف ةلغلا لضف يف امهكارتشا

 لصي امهنم دحاو لك نأ ينعي :ش (ءافيتسالا نامز داحتال حجار زارفإلاو « زييمتلا ىنعم نيرادلا يف
 عيمج زارفإ دحاو لك ىلع نأك راصف « هبحاص هيلإ لصي يذلا تقولا يف ةلغلاو « عفانملا ىلإ

 هبيصن نم أشني يتلا عفانملا لدب اهذخأي يتلا ةلغلاو « هدي يف يه يتلا رادلا يف عفانملا نم هبيصن

 . ةدايزلا در بجي الف ترثك نإو « ةصاخ هل نوكتف

 ء«هبحاص لبق ةلغلا ىلإ امهدحأ لصي ينعي :ش ( لوصولا بقاعتي ةدحاولا رادلا يفو) :م

 بيصن ربتعا يأ :ش ( اًضرق ربتعاف) :م كلذك ناك نإف « ةمسقلا ةيضق نم الإ نوكي ال كلذو

 ( هبحاص نع لیکو لاک هتبون يف دحاو لک لعجو) م اًصضرقتسم وه نوکیو «اًضرق ةلغلا نم هبحاص

 يأ :ش ( لضفلا نم هتصح هيلع دري اذهلف) :م هسفنل ضرفلا قتيرطب ةلغلا نم هبيصن ضبقي :ش

 . ةلغلا لضف نم ةصح هبحاص ىلع دري ليكولاك هنوك لجألف

 دنع نيدبعلا لالغتسا يف ؤياهتلازوجياذكو : يأ :ش ( امهدنع نيدبعلا يف زوجي اذكو) م

 ڙياهتلا ىلع اًسايق يأ :ش ( عفانملا يف ؤياهتلاب ؟رابتعا) :م ةثالثلا تلاق هبو « دمحمو « فسوي يبأ

 قيقرلا نايعأ يف توافتلا نأل) :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( هدنع زوجي الو ) :م نيدبعلا يف عفانملا يف
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 زوج ةمدخلا يف ؤياهتلاو زاوجلا عنتمي نأ ىلوأف « دحاولا دبعلا يف نامزلا ثيح نم هنم رشكأ

 ةمدخلا يف حماستلا وه رهاظلا نألو « اتيع اهنوكل اهتمسق ناكمإل ةلغلا يف ةرورض الو ةرورض

 . ناساقتي الف لالغتسالا يف ءاصقتسالاو

 دبع يف نوكي دق هنأل :ش ( دحاولا دبعلا يف نامزلا ثيح نم) :م توافتلا نم يأ :ش ( هنم رثكأ

 عنتمي نأ ىلوأف) :م هتنس يف رخآلا لعجي ال ام ةلغلا نم دحاو رهش يف لعجي ةقاذحو ةسايك دحاو
 زوجيال دحاولا دبعلا لالغتسا ىف ؤياهتلا نأ هريرقت . نيدبعلا لالغتسا زاوج يأ :ش (زاوجلا
 . زوجي ال نأ ىلوأ نيدبعلا لالغتسا يفف « قافتالاب

 ىلإ لصي امهيف دحاو لك نأل ؛ نيدبعلا ةلغ يف حجار زييمتلاو « زارفإلا ىنعم :تلق نإف

 . ةمدخلا يف ةأياهملاك ناكف « هبحاص يف اهيلإ لصي يذلا تقولا يف ةلغلا

 ثيح نم عفانملا نأ انيب امل ةمدخلا ىنعم فالخب « زارفإلا ىنعم ناحجر عني توافتلا : تلق

 . ترافتتاملق « ةمدخلا

 نأ هريرقت « عفانملا ىلع امهلوق سايق نع باوج :ش ( ةرورض زوج ةمدخلا يف ؤياهتلاو) :م
 فنصملا اهرسفي ام ىلع اهتمسق رذعتيف ىقبت ال عفانملا نأل ؛ ةرورض تزوج ةمدخلا يف ةأياهملا

 ةكرشلا قيرط ىلع نالغتسيف :ش ( اتيع اهنوكل اهتمسق ناكمإل ةلغلا يف ةرورض الو) :م بيرق نع
 . ةلغلا نم لصح ام نامستقي مث

 الف ةمدخلا ثيح نم عفانملا نأل ؛ لبق نم : هلوقب عفانملا يف ؤياهتلا للع : لوقي نأ لئاقلو

 دحاو مكح ىلع نيتلقتسم نيتلع دراوت كلذ يفو « ةمسقلا رذعت ةرورضب انه اه هللعو « توافتت

 زاوج ةلع ناك ليلعتلا اذه ةمث لبق نم روكذملا نأب هنع باجي نأ نكيو . لطاب وهو «صخشلاب

 . ةلقتسم ةلعامهنم دحخاو لك نأل « اعيمج ترافتلا ةلقو « ةمسقلا رذعت

 نأل « هلوق هيلع دري لاكشأ عماوج ةرورض زوج ةمدخلا يف ؤياهتلاو : هلوق : يكاكلا لاقو

 . هرخآ ىلإ رثكأ قيقرلا نايعأ يف توافتلا
 دبعلل مادختسالا يف ؤياهتلا زوجي ثيحو «مادختسالا يف زاج ال كلذك ناك ول : ليق نإق

 ؤياهتلاو : هباوج يف لاقف رم ام ىلع حصألا ىلع نيدبعلا يف توافتلا عيمج يف قافتالاب دحاولا

 ققح اذك « هركذامك ىفخيال ام ىلع بوصأ هانركذ امو . هرخآ ىلإ هترورض زوج ةمدخلا يف

 . (ةيانعلا» بحاص هعبتو « ةعيرشلا جات

 ةمدخلا يف حماستلا وه) :م رهاظلا نأ هنايب سايقلا لاطبإل رخآ هجو :ش ( رهاظلا نالو) :م

 ىلعامهدحأ ساقي الو ينعي :ش (ناساقتي الف لالغتسالا يف) :م ةقياضتملا ينعي :ش( ءاصقتسالاو
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 ‹ رجش وأ ‹ لخن ناک ولو . بوکرلا يف هانيب ام هجولاو . امهل اًنالخ هدنع نیتبادلا يف زوجي الو
 اهنابلا برشيو اهاعري وأ اهرمشتسي ةفئاط امهنم دحاو لك ذخاي نأ ىلع ًاياهتف نينثا نيب منغ وآ

 دري ةيقاأب نايعأ هذهو ءاهتمسق رذعتيف ىقبت ال اهنأ ةرورض عفانملا يف ةاياهملا نأل ‹ زوجي ال

 هتبون يضم دعب اهلك يرتشي مث رخآلا نم هتصح عيبي نأ ةليحلاو . اهلوصح دنع ةمسقلا اهيلع

 هبحاص بيصنل ًاضارقتسا مولعم رادقمب نبللاب عفتني وأ

 يف لالغتسالا ىلع ؤياهتلا زوجي ال يأ :ش ( امهل اًقالخ هدنع نيتبادلا يف زوجي الو) :م رخآلا

 يأ :ش (بوكرلا يف هانيب ام هجولاو) :م دمحمو « فسوي يبأل اًقالخ « ةفينح يبأ دنع نيتبادلا

 . نايعألا ةمسقل ارابتعا : هلوق وهو « بوكرلا يف هانيب ام ةلأسملا هذه يف هجولا

 ةفئاط امهنم دحاو لك ذخاأي نأ ىلع آياهتف نينا نيب منغ وأ ‹رجش وأ ‹ لخن ناك ولو) :م
 يف :ش ( اهنابلا برشيو اهاعري وأ) :م رجشلاو « لخنلا يف ءامن اهرمث ذخأي يأ :ش ( اهرمثتسي

 ‹ اهتمسق رذعتيف ىقبت ال اهنأ ةرورض عفانملا يف ةاياهملا نأل ؛ زوجي ال) :م رقبلاو لبإلاك اهوحنو منغلا

 . زوجي الف ‹ زرفلا ققحتي الف :ش ( اهلوصح دنع ةمسقلا اهيلع دري ةيقاب نايعأ هذهو

 نبا هذه عضرت نأ ىلع امهنیب نیتکرتشم نیتیراج نابلآ يف ًاياهت اذإ اب لكشي : ليق نإو
 . نيع نيللا نأ عم « «ةريخذلا» يف هركذ « زوجي ال ثيح نيتنس رخآلا نبا ىرحألاو ءاذه

 ةيعبتلا قيرطب دقعلا دنع الإ اهل ةميق ال اهنأل ؛ عفانملا ةلزنمب مدآ ينب نابل نأب : بيجأو

 زوجت الف «دقعالب ةميق اهلو « نايعأ تاناويحلا نابلأ امأ . ةمدخلا ىف امك ةرورضلا ققحتتف

 . اهيف ةأياهملا

 ء اًموي كدنع : امهدحأ لاقف « اهيلع هبحاص لك فاح نيلجر نيب ةمأ : «ةريخذلا» يفو

 الو ‹ اًمویامهنم دحاو لک دنع لعجي لدع دي یلعاهعضن لب : رخآلا لاقو . موي يدنعو

 هنإف ء اذه يف الإ عضاوملا عيمج يف جورفلا باب يف طاتحي : انخياشم لاق « لدع دي دنع عضوت

 . هكلم ةمشحل جاتحي ال

 عيبب نأ) :م ةروكذملا ةروصلا يف ؤياهتلا زاوج يف ةليحلا يآ فنصملا لوق اذه :ش ( ةليحلاو) :م

 اهلك يرتشي مئ) :م رخآلا كيرشلا نم منخلا وأ ‹ رجشلا نم هتصح عيبي يأ :ش ( رخآلا نم هتصح

 ؛ هلرانت ام امهنم دحاو لكل لعجيف منغلا وأ « رجشلا لك يرتشي نأ مث يآ :ش ( هتبون يضم دعب

 بيصنل اًصضارقتسا مولعم رادقمب نبللاب عفتني وأ) :م يرتشملا كلم ىلع نيللا وأ « رمشلا لصح هنأل
 ةدملا كلت لثم نيللاب هبحاص عفتني ةدملا تضم اذإ ةمولعم.ةدم ىلإ موي لك بيلحلا نم :ش ( هبحاص

 نزي نأ يغبني نكلو « ةيضاملا ةدملا يف هضرتقا ام هضعبو « ةدملا هذه يف هعفن بيصن نم هضعب
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 ديزي نبللا نأل ابرلا نوكي الو « ءافيتسالا ىف ةاواسملا ققحتت ىتح ةدملا ىف هلايكب وأ « نبللا

 .ةأياهملا اذكو « ةدملا يف صقنيو

 (طوسبملا» يف لئاسملا مسق يف لاقو . يناثلا هجولا ليلعت :ش ( زئاج عاشملا ضرق ذإ) :م

 اهنبل برشيو فلعي رخآلا دنع فصنلاو « اذه دنع اهفصن نوكي نأ ىلع امهنيب مانغأ يف ًاياهت
 فصنب هبحاص نيل فصن ايرتشم دحاو لك نوكيف امهيلع فلعلاو « امهنيب نيللا نأل ؛ زوجي ال
 .زوجي الف هلثم فلعلاو « صقنيو ديزي نبللاو « هيلع يذلا فلعلا

 امهنم دحاو لك دنع نوكي نآ ىلع اعضاوت نينثا نيب ةرقب : « ىرغصلا ىواتفلا » يفو

 يف العج نإو امهدحأل نبللا لضف لحي الو « ةلطاب ةأياهم هذهف « اهنبل بلحي اًموي رشع ةسمخ
 ةبه لوألا نأل ؛ لحي ذئنيحف لح يف هبحاص هلعج مث « هلضف لضفلا بحاص كلسي نأ لح

 هلقنو اعاشم ناك نإو « زوجي هنإو « نيدلا ةبه : يناثلاو « زجي ملف ةمسقلا لمتحي اميف عاشملا

 . (باوصلاب ملعأ هللاو) :م «تاعقاولا» ةمسق نع

# FF ¥ 

{VY 



 ةعرازخا باتك

 . ةلطاب عبرلاو ثلثلاب ةعرازملا :-هللا همحر- ةفينح وبأ لاق

 (ةعرازملا باتك) :م

 ةعرازملا ركذ ةمسقلا هيف عقيام عاونأ نم ةعرازملا دقع يف جراخلا ناك ال : حارشلا لاق :ش

 نم مظعألا دوصقملا وه ام اهبقع ركذ يضارألا يف اهتيفيك ةمسقلا يف ركذ امل : تلق . اهدعب

 ةعرازملا يهو ضرألا

 هبو ‹ يرودقلا ظفل اذه :ش ( ةلطاب عبرلاو ثلثلاب ةعرازملا : - هللا همحر - ةفينح وبأ لاق) م

 ‹اهيف رجشلا ضرأ ضايب ىلع ةعرازملازوجت ال : «ةيلحلا» يفو ‹ كلامو « يعفاشلا لاق

 نباو ‹ ةمركعو « يعخنلاو «دهاجم لوق وهو « ةفينح وبأ لاق هبو « ةرباخملاو « ةعرازملاو

 . ةياور يف سابع

 نمو ‹« ضرألا بر نم نوكي نأ ةرباخملاف « ةرباخملا ريغ ةعرازملا : لاق نم انباحصأ نمو

 يفو . رخآ نم لمعلاو «دحاو نم رذبلاو « ضرألا نوكي نأ : ةعرازملاو . لمعلاو رذبلا رخآلا

 ضرألا ىلع ةعرازمو ليخنلا ىلع ةاقاسملا ليخنلا نيب يتلا ضرألا ىلع ةعرازملا زوجت : «نتسلا»

 . ةاقاسملل اعبت ضرألا بحاص نم رذبلا نوكيف .

 ال ةلماعملااذكو : «ةياهنلا» يفو . زجي مل اًريثك ضايبلاو  ًاليلق ليخنلا ناك نإ : ليقو

 اعبتالإ ةعرازم ضرألا عفدزوجيال : كلام دنعو < جراخلا ضعبب ةفينح يبأ دنع زوجي

 . راجئتسالاو « موركلل

 يفاذك ‹ ةيعبتلا ققحت هنأل ؛ عبتلا فعض لصألا نوكي نآ هدنع ةيعبتلا طرشو

 الو ‹ ليخنلا نيب يتلا ضرألا ىلع ةاقاسملل اًعبت ةعرازملا زوجت : يعفاشلا لاقو .«فلتخلملا»

 يف اذك «لمعلا لماعلا نمو « رذعلاو رذبلا ضرألا بر نم نوكي ىتح زوجت الو « ةدرفم زوجت

 ‹ لخنلا يف ةاقاسملا زوجتو : «هرصتخم» يف دمحأ باحصأ نم يبرحلا لاقو . « عطقألا حرش»

 . مهارد لضف هل لعجي نأ زوجي الو « ةرمثلا نم لماعلل لعجي مولعم ءيشب رجشلاو « مركلاو

 ديق اغإو . ىهتنا «‹ ضرألا بر نم رذبلا ناك نإ ضرألا نم جراخلا ضعبب ةعرازملا زوجتو

 ءاج هنإو «ثيدحلا ظفلب اكربت روصلا عيمج يف ةفينح يبأ دنع زوجت ال اهنأ عم عبرلاو ثلثلاب
 ثیدحلاب صخو ٤ “عبرلاو ثلئلاب : لاق ‹«ةرباخملاامو : لیق ةرباخللا نع ىهن ثيدحلا ىف
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 يهو جراخلا ضعبب عرزلا ىلع دقع يه : ةعيرشلا يفو ‹ عرزلا نم ةلعافم : ةغل ةعرازملا نأ ملعا

 ةزئاج : الاقو . -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع ةدساف

 ةدساف ةعرازملا ريدقتلا نايب ريغت ذإ ريدقتلا نايبل كلذ لاق ذإ تقولا كلذ يف ناكملا كلذ

 ةفينح يبأ بهذم ىلع ةعرازملا زاوج يف ةليحلا : «ليحلا» باتك يف فاصخلا ركذو . عامجإلاب

 مكحيف ةزئاج ةعرازملا ىري ضاق ىلإ اعزانتي مث ةعرازم اهذخأي نأ ةعرازملا يف ةليحلا : لاقف

 ةعرازماب امهرارقإ زوجيف ةعرازملا هذه داعبأب اهيلع ضاق ىضق اذإ كلذ زوجيف اهيلع اهزاوجب
 . یهتنا ‹ امھیلع

 ‹ ةلماعملا زاوج يف ةفينح يبأل ةليحلا مث : «يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا مامإلا لاقو

 ةرجألا بجوتسا ةدملا كلت تضقنا اذإف « ةدم ىلإ ةمولعم ةرجأب لماعلا رجأتسي نأ ةعرازملاو

 زوجيف ةرجألا ناكم جراخلا ضعب ىلع ايضارتي مث « لصحي مل وأ جراخ كانه لصح ءاوس

 :  ةعرازملا يف انه كلذكف « كلذ

 نينثا نيب ةكراشملل ةلعافملا باب نأ ملع دق :ش ( عرزلا نم ةلعافم : ةغل ةعرازملا نأ ملعا) :م

 رخآلاب اًقلعتم نيرمأ دحأ ىلإ هلصأ هبشي لعافو : بجاحلا نبا لاقو . ةمصاخلملاو « ةعزانملاك

 ةبسن ىلع احيرص لدي كلذ نإف ‹ هكراشو هبراض وحن اًتمض سكعلا ءيجيف اًحيرص ةكراشملل

 ءاج كلذ لجألو « كب اًقلعتم رخآلا ىلإ هتبسن ىلع اًتمضو « رخآلاب اًقلعتم كسفن ىلإ برضلا
 . انه اه ىدعت دقو « مزال هلصأ نإف ةمزال وحن اًيدعتم بابلا اذه ىلإ كلذ لقن اذإ يدعتملا ريغ

 هتبنآ نإ بحلا هلهأ عرز : لاقي « اعرز عرزي عرز ةيثالث ىلإ هب ريسي عرزلا نم : هلوقو
 ةيآلا : ةعقاولا) (نوعرازلا نحن مأ هنوعرزت متنا « نوثرحت ام متيأرقا # : یلاعتو هناحبس هلوق هنمو

 لعفلا دانسإ نم ةعارزلل اهدنسي نآ كلذو « اهثرح ىنعجب ضرألا عارزلا عرز : مهلوقو ۳ ٠

 ‹ نينثا نيب ةدقاعم يهو هنم ةلعافم ةعرازملاو « رذبلاب طبنتسي امن عرزلاو « زاجضف ببسلا ىلإ
 اهانعم اذكو « اطرش ام ىلع امهنيب اهنم جراخلا نأ ىلع اهعرزي نم ىلإ ضرألا عفدي نأ كلذو

 : هلوقب هيلإ راشأ ٠ يعرشلا

 ضعبب ةعارزلا ىلع دقع يه ينعي :ش (جراخلا ضعبب عرزلا ىلع دقع يه : ةعيرشلا يفو ) :م

 يأ :ش (-هللا همحار -ةفينح يبأ دنع ةدساف يهو) :م عبرلاو <« ثلثلا وحن ضرألا نم جرخي ام

 . . هانركذ دقو « هدنع ةدساف ةعارزلا

 ناك اذإ «دمحأ لاق هبو ‹« ةزئاج : دمحمو <« فسوي وبآ لاق يأ :ش ( ةزئاج : الاقو) م

 . دوعسم نباو «دعسو « يلع لوق وهو « ملعلا لهأ نم ريثكو «ضرألا بحاص نم رذبلا

 ‹ سوواطو « بيسملا نباو « نيريس نباو « زيزعلا دبع نب رمعو « يلع لآو « ركب يبأ لوقو
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 ‹ عرز وأ رمث نم جرخي ام فصن ىلع ربيخ لهأ لماع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور امل

 هنباو « ىليل يبأ نبا نمحرلا دبعو « يرهزلاو « ةحلط نب ىسومو «دوسألا نب نمحرلا دبعو
 . - مهنع ىلاعت هللا يضر - ديزي نب نمحرلا دبعو « نسحلاو « ذاعمو « دمحم

 وأ رمث نم جرخي ام فصن ىلع ربيخ لهأ لماع مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نأ يور امل) :م

 ىلاعت هللا يضر - رمع نبا نع « عفان نع « يئاسنلا الإ ةعامجلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( عرز

 . عرز وأ رمث نم اهنم جرخي ام رطش ىلع ربيخ لهآ لماع ةي هللا لوسر نآ - امهنع

 فصن ىلع اولمعي نأ ىلع مهرقي نأ لب هللا لوسر دوهيلا لأس ربيخ تحتف ال : ظفل يفو

 هركذ « انئش ام كلذ ىلع اهيف مكرقن » : هيم هللا لوسر لاقف « عرزلاو « رمثلا نم اهنم جرخي ام

 يف ةجام نباو ‹ يذمرتلاو « عويبلا يف دواد وبآو « ملسمو « هباتك نم عضاوم يف يراخبلا

 . ماكحألا

 لهأ ةنيدملاب ام : لاق « رفعج يبأ نع ملسم نب سيق لاق : «حيحصلا» يف يراخبلا لاقو

 هللا دبعو « كلام نبا دعسو « يلع : عرازلاو « عبرلاو « ثلثلا ىلع نوعرزيو الإ ةرجه تيب

 نباو « يلع لآو « ركب يبأ لآو « ةورعو « مساقلاو « زيزعلا دبع نب رمعو « دوعسم نبا

 رمع لماعو . عرزلا يف ديزي نب نمحرلا دبع كراشأ تدك : دوسألا نب نمحرلا دبع لاقو
 : نسحلا لاقو ءاذك مهلف رذبلاب اوءاج نإو ءرطشلا هلف هدنع نم رذبلاب ءاج نم نأ ىلع سانلا

 نع كلذ يورو ءامهنيب وهف جارخ يف اًعيمج ناعقيفامهدحأل ضرألا نوكت نأ سأب ال

 . فصنلا ىلع نطقلا ىطعي نأ سأب ال : نسحلا لاقو «يرهزلا

 ىطعي نأب سأب ال : ةداتقو «يرهزلاو « مكاحلاو « ءاطعو « نيريس نباو « ميهاربإ لاقو

 ديبع نع «ضايع نب سنآ انثدح : لاقو «رذنملا نب ميهاربإ ينثدح « هوحنو عبرلاو « ثلثلاب

 اهيف جرخي ام رطش ىلع ربيخ لهأ لماع هالي يبنلا نأ هربخأ رمع نب هللا دبع نأ « عفان نع هللا

 «ريعش قسو نورشعو « اًقسو نونامث « قسو ةئام هجاوزأ يطعي ناكو « رمث وأ < عرز نم

 ۰ . يراخبلا ظفل انه ىلإ

 تلق : ورمع لاق « نايفسانثدح : لاق « هللادبع نب يلعانثدح : هيف اًضيآ لاقو

 ينإ : رمع يأ : لاق « هنع ىهن ةي يبنلا نأ نومعزي مهنإف ةرباخملا تكرت ول : سوواطل

 نکلو «كلذ نع هني مل ل يبنلا نأ سابع نبا ينعي « ينربخآ مهملعأ نإف ‹ مهينغأو مهتيطعأ
 .( امولعم اًجرخ اهيلع ذخأي نأ نم هل ريخ « هضرأ هاخأ مكدحأ حنمي نأل » : لاق
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 دق لامل ا اذ نإف ةجاحلا عفد عماجلاو « ةبراضملاب ارابتعا زوجيف ‹ لمعلاو لالا نيب ةكرش دقع هنألو

 ‹ امهنيب دقعلا اذه داقعنا ىلإ ةجاحلا تسمف «,لاملا دجي ال هيلع يوقلاو لمعلا ىلإ يدتهي ال

 اهليصحت يف لمعلل كانه رثا ال هنأل دئاوزلا فصنب ةلماعم زقلا دودو جاجدلاو منغلا عفد فالخب

 ءةعرازملا يهو ةرباخملا نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنآ يور ام : هلو « ةكر ش ققحتت

 (ةيراضماب ارابتعا زوجيف ‹ لمعلاو لاملا نيب ةكرش دقع) :م.ةعرازملا دقع نألو يأ :ش ( هنألو) :م

 ىلع سايقلا هجو يأ :ش (عماجلاو) :م براضملا نم لمعلاو « لاملا نيب ةكرش دقع اًضيأ اهنإف :ش

 هيردي مدعف ةعرازملا لمع ىلإ يأ :ش (لمعلا ىلإ يدتهي ال دق لاما اذ نإف « ةجاحلا عفد) :م براضللا

 . دجي ال) :م ةعرازملا لمع يأ « لمعلا ىلع يوقلا نأو يأ بصنلاب :ش (هيلع يوقلاو) :م كلذب

 اذإ يأ :ش ( امهنيب دقعلا اذه داقعنا ىلإ ةجاحلا تسمف) :م هل سانلا ءاطعإ مدعو هرقفل :ش ( لاما

 زجاعلا لالا بحاص نيب ةعرازملا دقع داقعنا زاوج ىلإ ةرورضلا تعد دقف « كلذك رمألا ناك

 . لمعلا ىلع رداقلا ريقفلاو « لمعلا نع

 ‹ زوجي ال ثيح نم :ش ( دئاوزلا فصنب ةلماعم « زقلا دودو جاجدلاو منغلا عفد فالخب) :م

 ‹جاجدلا يف خارفألاو « منغلا يف دالوألا دئاوزلاب دارأو « عفرلا نم لاحلا ىلع ةلماعم باصتناو

 دئاوزلا : يكاكلا لاق هنأل ؛ برعم مسيربإلا نم زقلا : «بابعلا» يفو . زقلا دود يف مسيربإلاو

 . دئازلا ليوأت ىلع

 رثأ ال) :م نأشلا نأل يأ :ش (هنأل) :م نأشلل هيف ريمضلا لب « يفنلا اذه ىلإ ةجاح ال :تلق
 يف ظفاحلاو « يعارلا لمعل رثأ ال يآ ‹ دئاوزلا ليصحت يف يأ :ش ( اهليصحت يف لمعلل كانه

 ؛ فاضيف هرايتخاب اهرشابي ناويحلاو «يعرلاو « يقسلاب لصحت يه اغنإو « دئاوزلا كلت روضح
 الف كلذك ناك اذإ يآ :ش ( ةكرش ققحتت ملف) :م هريغ ىلإ فاضي الو « راتخم لعاف لعف هنأل

 حبرلا يف رثآ لمعلل نأل ؛ ةبراضملا فالخب .زوجي الف ‹ عوفرملاو « عفارلا نيب ةكرشلا ققحتت
 . ضرألا يف برضلاب لصحي الف

 يهو ةرباخملا نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ام) :م ةفينح يبأل يأ :ش ( هلو) :م

 ىلاعت هللا يضر - تباث نب ديزو ‹ جيدخ نب عفارو « رباج هاور ثيدحلا اذه :ش (ةعرازملا

 : لاق هللا دبع نب رباج نع « حابر يبآ نب ءاطع نع ملسم هجرخأف رباج ثيدح امآ . -مهنع
 امأ : لاق رباج انلاهرسف ءاطع لاق . ةنبازملاو « ةلقاحملاو ء ةرباخملا نع هيب هللا لوسر ىهن

 . رمثلا نم ذخأي مث ءاهيف قفنيف لجرلا ىلإ لجرلا اهعفدي ءاضيبلا ضرألاف ةرباخلا

 . ًاليك رمعلاب لخنلا يف بطرلا عيب ةنبازملاو « اليك بحل اب مئاقلا عرزلا عيب ةلقاحملاو
 نب دمحم انثدح « ميرم يبأ نبا انثدح : لاق [. . .1انثدح : لاقو « ًاضيأ يواحطلا هجرخأو
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 وأ لوهجم رجألا نالو . ناحطلا زيفق ىنعم يف نوكيف ‹ هلمع نم جرخي ام ضعببراجئتسا هنألو

 ‹دسفم كلذ لكو « مودعم

 « هللا دبع نب رباج نع « رانيد نب ورمع ينربخأ « ةرسيم نب ميهاربإ ينربخأ « يفئاطلا ملسم
 « عبرلاو « ثلثلا ىلع ةرباخملاو « ةلقاحملاو ء ةنبازملاو « ةرباخملا نع ةي هللا لوسر ىهن : لاق

 . بيبزلاب رجشلا يف بنعلا عيبو « رمتلاب لخنلا سوؤر يف بطرلا عيب ةنبازملاو . فصنلاو
 . يواحطلا هرسف اذك ماعطلاب هلوصأ ىلع اًمئاق عرزلا عيب ةلقاحملاو

 بيرغ» يف ديبع وبأ لاقو «فصنلا يهو « ةرحلا ىلع ةعرازملا يه ةرباخملا : «قئافلا» يفو

 ريخلا وهو « رثكأو كلذ نم لقآو عبرلاو ‹ ثلثلاو « فصنلاب ةبراضملا يه ةرباخملا : « ثيدحلا

 ةركاؤملاو «ضرألا رباج هنأل ريبخلا راكألا يمس اغنإ : لوقي ديبع وبأ ناكو : لاق مث . اًضيآ

 نبا لاق : «رارسألا رصتخم)» يف لاقو . ركأ ول هنأل ؛ راكألا يمس اذهلو : لاقو « ةرباخملا يهو

 . ةلمعتسم ةغل تراص مث « ربيخ لهأ ةي هللا لوسر ةلماعم نم ةقتشم ةرباخملا : يبارعألا

 - امهنع ىلاعت هللا يضر - رمع نبا نع اًضيآ ملسم هجرخأف جیدخ نب عفار ثیدح امآو

 هنع یھن ٤ هللا لوسر نآ جیدخ نب عفار معز یتح « اًسأب كلذب یرن الو ‹ رباخن انک : لاق

 ۰ . هانکرتف

 : لاق ةبيش يبأ نب ركب وبآ هجرخأف - هنع ىلاعت هللا يضر - تباث نب ديز ثيدح امآو

 يضر - تباث نب ديز نع « جاجح نب تباث نع « ناقرب نب رفعج نع « بويأ نب رمع انثدح
 ذخأي نآ يهف ةرباخملا امأو : تلق ء "ةرباخملا نع ةي هللا لوسر ىهن : لاق - هنع ىلاعت هللا
 . (هننسا يف دواد وبأ هاور « عبر وأ « ثلث وأ « فصنب ضرألا

 هنأ ليلدب :ش ( هلمع نم جرخي ام ضعبب راجتسا) :م ةعرارملا دقع نألو : يأ :ش (هنألو) :م
 دقو :ش (ناحطلا زيفق ىنعم يف نوكيف) :م ةراج إلا صئاصحخ نم كلذو « ةدملا ركذ نودب حصي ال

 ًالجر رجأتسي نأ هتروصو . ةراجإلا باتك يف هقيقحت رم دقو «ناحطلا زيفق نع يب يبنلا ىهن

 . اهقيقد نم زيفقب ةطنح نم ارك هل نحطيل

 عبرلا وأ « ثلثلا نأب ملعلا مدعل جراخلادوجو ريدقت ىلع :ش ( لوهجم رجألا نألو) :م

 ضرألا نم جرخي ال نأ ريدقت ىلع :ش (مودعم وأ) :م رثكأ وأ لقأ وأ « ةرشع ةزفقألا نم ردقتي

 ”م ةراجٍلل دسفم نيتلعلا نم دحاو لك يأ :ش ( دسفم كلذ لكو) :م ةفآ هتباصأ وأ « ءيش

 . (۱۲۹/۱) «بیرقتلا» ‹ يرهزلا ثيدح يف مهي قودص ناقرب نب رفعجف : نسح هدانسإ ()

 . فنصملا اهدروأ يتلا ةدايزلا ركذو ١( ,۷) مقر ثيدح ۲٠۲( /۳) دواد وبأ هجرخأو
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 وهو ‹ حلصلاو نملا قيرطب ةمساقم جارخ ناك ربيخ لهآ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةلماعمو

 اح
 رداج

 :ش (زئاج وهو ‹ حلصلاو نملا قيرطب ةمساقم جارخ ناك ربيخ لهأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةلماعمو)

 ‹ ةاقاسملاو « ةعرازملا قيرطب نكت مل اهنأ هريرقتو « ربيخ ثيدح نم هب الدتسا امع باوج اذه

 . ةمينغ اهكلم ةي يبنلا نأل ؛ حلصلاو « مهيلع نملا هجو ىلع جارخلا قيرطب تناك لب

 كلذ ناكو « ًالضف اهنم جرخي ام طرشب مهيديآ يف اهكرتو « زاج اهلك اهذخأ ناك ولف

 ‹ ةعرازملا زاوج يف عازنلا اغنإو « هيف عازن الو فيظوتلا جارخك زئاج وهو « ةمساقم جارخ
 « اعبر وأ « اثلث وأ « ارشع رادقم اًئيش جراخلا يف مامإلا نطوي نآ ةمساقملا جارخو « ةلماعملاو

 اذهو «مهيلع ءيش الف اًئيش ضرألا جرخت مل نإف « مهيلع اتم مهكلم ىلع يضارألا كرتشيو

 . مهدالوأ باقر وأ مهباقر يف برضي هنأ ةاورلا نم دحأ نع لقني مل حيحص ليوأت

 فصن نم طرش ام نأ ىلع لدي امو : «يواحطلا رصتخم» هحرش يف يزارلا ركب وبأ لاقو

 مهنم ذخأ ةي يبنلا نأ رابخألا نم ءيش يف دري مل هنأ ةيزجلا هجو ىلع ناكو « عرزلاو « رمتلا

 مل ولو مهاذخأ نأب الإ -امهنع ىلاعت هللا يضر - رمعو « ركب وبأ الو « تام نأ ىلإ ةيزجلا
 ةلباقب مهتمذ يف مامإلا لعجي نأ فظوملا جارخلاو « ةيزجلا ةيآ تلزن نيح ذخألا كلذ نكي

 . اريسلا» باتك يف فرع ام ىلع اًمهردو « اعاص ةعارزلل حلصي بيرج لك نم ايش يضارألا

 لدياذهو ءاًمهس نيثالثو ةتس ىلع ربيخ يضارآ مسق يب هللا لوسر نأ يور :تلق نإف

 . ةمساقم جارخ تناك ام اهنآ ىلع

 جارخو « نالفل ضرألا هذه جارخ لعج نأب ضرألا جارخ مسق ةي هنأ زوجي هنإ :تلق
 ةمسق مهطعي ملو ربيخ لهأ ىلجأ - هنع ىلاعت هللا يضر - رمع نأ يور :تلق . نالفل هذه

 دعب مهاطعأو « ءالجإلا نامز مهاطعأ ام هنأ زاجأ : تلق . كلملا مدع ىلع كلذ لديف «ضرألا

 . كلذ

 ضعب نع ثدحي ةرات ةبرطضم عفار ثيداحأ : «ينغملا» يف ةمادق نبا لاق :تلق نإف

 اذكه عفار رابخأ تناك اذإف « رامع ينربخأ : هلوقب لوقيةراتو « هعامس نع ةرمو «هتمومع

 يف فلتخي ال اب رسف هثيدح نألو ؛ربيخ نأش يف دراولا ثيدحلاب لمعيو « اهحرط بجو
 جرخت ملو هذه تجر ای رف «هذه مهلو « هذه انل نأ ىلع ضرألا يركن انك : لاق هنإف «هداسف

 ءيش امأف : هظفل يفو « هيلع قفتم . انهني ملف قرولاو « بهذلا امأف كلذ نع اناهنف « هذه

 درو هربخ نألو ؛ ضراعت الو لیلد الف فالخلا لحم نع جراخ اذهو « سأب الف نومضم مولعم

 ىلع ليحي ةعرازملا هيف يذلا هثيدحو « ةعرازملا يف عازنلاو « عبرلاب وأ ٠ ثلثلاب يركلا يف

۷4 



 ةراجإ ىنعم يف هنأل « هلثم رجأ هلف ءيش جرخي ملو اهبركو ضرألا ىقس نإف هدنع تدسف اذإو

 هلبق نم رذبلا ناك نإو «ضرألا بحاص لبق نم رذبلا ناك اذإ اذهو « ةدساف

 . رخآلا قفاوي اب هريسفت بجيف ةفلتخم ظافلأب تيور ةدحاو ةيضق نأل ‹ اًضيآ يركلا

 ثیدحو .. خوسنم هنآ ىلع هلمح بجول عمجلا رذعتو هليوأت عنتماو « هربخ حص ول هنألو

 يبنلا دعب - مهنع ىلاعت هللا يضر - نودشارلا ءافلخلا هب لمع هنأل هخسن لوقلا خوسنم ربيخ

 . هدعب خسن الو وي

 ربخ اهيلع لمح يتلا هوجولا دحأ ىلع هلمح بجي ةرباخملا نع يهنلا يف رباج ثيدح امأو

 ناكل ةعرازملا ىلع لمح ول مث « هثيدح نيب عمحلا بجيف هنع ربيخ ثيدح یور هنإف « عفار

 لمحي : يعفاشلا باحصأ لاق ولو . تباث نب ديز ثيدح يف لوقلا اذكو . ربيخ ةصقب اخوسنم

 امهنيب اعمج ءاضيبلا ضرألا ىلع يبنلا ثيداحأو « لخنلا نيب يتلا ضرألا ىلع مكثيداحأ

 اوور ةاورلاو « ةريبك ةدلب نوكت نآ يغبنيف قسو فلآ نوعبرأربيخ جارخ نأل ديعب اذه : انلق

 امو « نيثيدحلا نم دحاو لك دييقت ىلإ يضفي هركذ ام نألو «ليصفت ريغ نم مومعلا ىلع ةصقلا

 .امهدحأل لمح هانركذ

 كلذو «ةعرازملا دقع زاوج ىلع لدي ال ربيخ ثيدح نآ انركذ امل ملسم ريغ هركذ ام : تلق

 ثيدحلا نأل « يوق ريغ برطضم عفار ثيدح نإ : هلوقو « ةمساقملا جارخ وأ « ةيزجلا قيرطب
 نأل « حيحص ريغ خسنلا نم لاق امو . دريال اذك ةرمو « اذك ةرم لوقي هظافلآ يف بارطضالاب

 . ضراعتلا فيكف « ةعرازملا ىلع لدي ال ربيخ ثيدحو . ةضراعملا ضيقن خسنلا

 ءيش يركلا يف ال يهنلا يف فالخلا نأل « حيحص ريغ فالخلا لحم نع جراخ : هلوقو

 اغإو « انركذ امل ةعرازملا زاوج ىلع لدي ال ربيخ ثيدح نأ همالك باوج : ةلمجلا يفو . مولعم

 احيرص اهظفلب ةعرازملا يف ءاج يهنلا نأ ال ميلستلا ريدقت ىلع يعفاشلا باحصأ هلوأ

 ضرألا ىقس نإف) :م ةفينح يبأ دنع ةعرازملا دقع دسف اذإ يأ :ش ( هدنع تدسف اذإو) م

 ثرحلل اهبلق اذإ ضرألا برك : لاقي «ءافلاب هركذ كلذكف داسفلا مكح نايب اذه :ش ( اهبركو

 هنأل يآ :ش (ةدساف ةراجإ ىنعم يف هنأل ؛ هلثم رجأ هلف ءيش جرخي ملو) :م رسكلاب برك ردصملاو

 نإف «رذبلا بحاصل هلك جارخلا ناك هدنع جرخي مل املف : (يواحطلا حرش» يفو « ةعرازملا دقع

 اغنإ هلك كلذ نأل ؛ هب قدصتيو « هل بيطيو « هل هلك جراخلاف ضرألا بر لبق نم رذبلا ناك

 . روكذملا مكحلا يأ :ش (اذهو) :م : هلوقب هيلإ راشأ « عرازملا كلت لثم رجأ هيلع بجيو « كلم

 م عرازملا لبق نم يأ :ش ( هلبق نم رذبلا ناك نإو ضرألا بحاص لبق نم رذبلا ناك اذإ) :م
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 رجألا رخآللو « هكلم ءامن هنأل رذبلا بحاصل نيهجولا يف جراخلاو ‹ ضرألا لثم رجأ هيلعف

 سايقلاو ‹ اهب ةمألا لماعت روهظلو اهيلإ سانلا ةجاحل امهلوق ىلع ىوتفلا نأ الإ « الصف امك

 . عانصتسالا يف امك لماعتلاب كرتي

 ؛رذبلا بحاصل) :م عارزلا لبق نم تناك : يناثلا هجولا يفو «ضرألا بحاص لبق نم رذبلا ناك

 بر وهرخآلاو ‹«لغملا رجأ يآ :ش (رجألا رخآللو) :م رذبلا بحاص كلم يآ :ش (هکلم ءاغن هنأل

 بحاص لبق نم رذبلا ناكاذإ : هلوق ىلإ هب راشأ :ش (انلصف امك) :م عرازملا وأ ٠ ضرألا

 . خلإ ... ضرألا

 الف لصحي مل نإو « طرشلا ىلع امهنيب نوكي جراخلا نم ءيش لصح نإف : امهلوق امأو
 ‹ طرشلا ىلع امهنيب نوكي رذبلا بصغ ول ام مزلي الو « عرازملا ىلعو « ضرألا بر ىلع ءيش

 هسفنل لماعانه بصاخلا نأل ؛ هكلم ءامن هنأل ؛ رذبلا بحاصل ال عارزلل جراخلا عرزو

 لماع لماعلاف انه اهامأ . ىلوأ هلمع ىلإ جراخلا وهو « ثراحلا ةفاضإف « هبسكو هراكتحاب
 ‹ هسفنب رذبلا عقو ول امكو « ًالصأ رذبلا يقبف ءرمألا ىلإ اًفاضم لمعلا لعجيف « هرمأب هريغلا

 . (حاضيإلا» يف اذك تبنو

 ندل نم ةعرازملاب يأ :ش ( اهب ةمألا لماعت روهظلو) :م ةعرازملا ىلإ يأ :ش ( اهيلإ سانلا ةجاحل)

 م سانلا لماعتب يأ :ش ( لماعتلاب كرتي سايقلاو) :م ريكن ريغ نم اذه انموي ىلإ ةَ يبنلا نمز
 . هب سانلا لماعتل عانصتسالا يف سايقلا كرت امك يأ :ش ( عانصتسالا يف امك)

 اهو «لوألا ردصلا يف فالتحا ةلأسملا يف نكي مل اذإ لماعتلاب سايقلا كرتي اغنإ : تلق نإف

 . - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا فلتخا دق انه

 اعامجإ كلذ دعب لماعتلا نايرج ناكف « فالتخالا قبس عم عامتجالا داقعنا حصأللا :تلق

 نب ديز نع يواحطلا ىور دقو . ةعرازملا داسف لجأل ناك ام فالتخالا نإ اًضيأو . هزاوج ىلع

 نم نالجر ءاج انو . هنم ثيدحلاب ملعأ هللاو انآ جيدخ نب عفارل هللا رفغي : لاق هنأ تباث
 نآ ملعف < ضرألا اوركت الف مكناش اذه ناك نإ » : ايب لاقف « افلتحا دق لب يبنلا ىلإ راصنألا

 نب نمحرلا دبع قيرط نم (۳۳۹۰) مقر ثیدح « ةعرازملا باب » يف ۲٥۷( /۳) دواد وبآ هاور : فیعض (۱)

 . . تباث نب ديز لاق : لاق ةورع نع ديلولا يبأ نب ديلولا نعرامع نب دمحم نب ةديبع يبأ نع قاحسإ
 . هرکذف

 . ثيدحلا نيل وهو ديلولا هيف : تلق
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 نأل < ةعارزلل ةحلاص ضرألا نوك :اهدحأ : طورش اهزيجي نم لوق ىلع اهتحصل ةعرازملا مث

 ال وهو ‹« دقعلا لهأ نم عرازملاو ضرألا بر نوكي نأ : يناشلاو . هنودب لصحي ال دوصقلا

 عفانم ىلع دقع هنأل « ةدملا نايب : ثلاشلاو . لهألا نم الإ حصي ال ام ادقع نأل هب صتخي

 . اهب ملعيف اهل رايعملا يه ةدملاو ‹ لماعلا عفانم وأ ضرألا

 ےہ
 . ثيدحلا باحصأ رثكأ اذكو < امهلوق حجري يواحطلا ناكو « مهنيب رشلا يفنل ةيهاركلا

 نأل ؛ ةعارزلل ةحلاص ضرألا نوك : اهدحأ : طورش اهزيجي نم لوق ىلع اهتحصل ةعرازملا مث) م

 . ةحلاص ضرألا نوك نود يأ :ش ( هنودب لصحي ال) :م عافتنالا وهو :ش ( دوصقملا

 نأب :ش ( دقعلا لهأ نم عرازملاو ضرألا بر نوكي نا) :م يناثلا طرشلاو يأ :ش (يناثلاو) :م

 يأ :ش ( هب صتخيال) :م طرشلا اذه يأ :ش (وهو) :م تافرصتلا ىلع ارداق ًالقاع اًعلاب نوکی

 الإ حصي ال ناك دقع يأ نأل يأ :ش ( لهألا نم الإ حصي ال ام ادقع نأل) :م اهدحو ةعرازملا دقعب

 . ًالهأ نوکي نمم

 نإ :ش ( ضرألا عفانم ىلع دقع هنأل ؛ ةدملا ڻايب) م ثلاغفلا طرشلاو يأ :ش (ثلاثلاو) م

 بناج نم رذبلا ناك نإ :ش ( لماعلا عفانم وا) :م لماعلا بناج نم رذبلا نايب ركذ هنإ مث «ناك

 نيبي ملو «اَقلطم ةدملا :ش ( اهب ملعيف) :م عفانملل يأ :ش ( اهل رايعملا يه ةدملاو) :م ضرألا

 ةليوط ةدم الو « ةدئافلا مدعل حلصت ال ةعارزلل حلصت ال يتلا ةليلقلا ةدملا نأ كش الو .هرادقم

 . ةدملا رادقم ركذ نم دبالو « اضيأ حصي الف « ديبأتلا ةلزنب تناك اهيلإ نامسقي

 ولو «ههبشأ امو « نيتنس وأ ‹ ةنس ىلإ : لوقي « ةدملا نايب طئارشلا نمو : (ةريخذلا» يفو

 دسفت ابلاغ اهيلإ امهدحأ شيعي ال ةدم نيب ولاذكو < ةعرازملا دسفت اهيف عرزلا كردي ال ةدم نيب

 . اًضيأ

 : ةنس نيثالث ىلإ دقعت يتلا ةيمسرلا ةراجإلا يف اولاق انخياشم نأ يفسنلا يلع وبأ ركذو

 بلاغلا نأل ؛ زت ملامهدحأ وأ نيريبك اناك نأب اًبلاغ اهيلإ نيدقاعلا ةايح مهوتي ال ناک نإ

 نأ یلاعتو هناحېس هللا ةردق يف ناك نإو «بلاغلا بسحب هنارقآ توجب مكحي دوقفملا يف نقيتملاك

 . رهدلا رخآ ىلإ شيعي

 حصي الو « ةنس ةدم ىنب اذإ حاكنلا يف امك كلذ زاج : خياشملا ضعيو « فاصحلا لاقو

 ةعرازملا نأ : ةملس نبدمحم نعو . تقؤم حاكن ةلزنمب كلذ لعجيو « ةياورلا رهاظ يف كلذ

 دمحأ نعو « روث وبأ لاق هبو ‹ ثيللا وبأ هراتخاو « دحاو عرز ىلع عقيو « ةدملا نايب الب حصت

 . مزال ءاهقفلا رثكأ دنعو . مزال ريغ زئاج دقع اهنأل ‹ ةدملا نايب.الب زوجي ال
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 عفانم وآ ضرألا عفانموهو هيلع دوقعملل امالعإو ةعزانمىلل اعطق رذبلا هيلع نم نايب : عبارلاو

 . لماعلا

 اهل نيعي ملو ةعرازم ًاضرأ عفد لجر نع مالس نب دمحم رصن وبأ لئس « لزاونلا» يفو
 ةراجإلا ةملس نب دمحم لوق يفو . ةدساف ةعرازملا نييفوكلا انئاملع بهذم ىلع : لاق ؟ًاتقو

 . ةنسلا لوأ ىلع وهو « ةزئاج

 مهدنع ةعرازملا تقو نأل نييفوكلا انئاملع بهذم ىلع لاق اغإو « ذخأن هبو :هيقفلا لاق

 ةعرازملا زجت ملو «ةنس لوأ ىلع ةلماعملا زاجأو لماعلا تقو لوهجم هؤاهتناو هؤادتباف « توافتم

 ظفل انه ىلإ « ةلماعملا زوجت امك تقوي مل نإو زوجيف « مولعم ةعرازملا تقوف اندالب يف امأف .

 . «لزاونلا»

 دوقعملا نأل :ش ( ةعزانملل اعطق رذبلا هيلع نم نايب ) :م عبارلا طرشلاو يأ :ش ( عبارلاو ) :م

 ( وهو ) :م ةعزانملا ىلإ يضقت هتلاهج نأل :ش ( هيلع دوقعملل ًامالعإو ) :م هفالتخاب فلتخی هيلع

 بحاص لبق نم رذبلا ناك نإ يأ :ش ( لماعلا عفانم وأ ضرألا عفانم ) :م هيلع دوقعملا يأ :ش

 الف ‹ لماعلل رجأتسم ضرألا بر يناثلا يفو ٠ ضرألل رجأتسم لماعلا لوألا يفف « ضرألا

 . مالعإلاب كلذ نايب نم دب

 كلذف هيلع لدي ًاظفل ركذ اذإ امأ . وه نم لبق نم رذبلا نأ ىلع لدي اظقل ركذي مل اذإاذهو

 لاق وأ « فصنلاب ةنسلا هذه يضرأ كترجأ هريغل لاق نم دمحم نع متسر نبا ركذ « يفكي

 رذبلا نأ نايب اذهف « رجأتسملا عرازملا ىلع نوكت ةرجألا نأل « عرازملا ىلع رذبلاو زاج ثلثلاب

 . عرازملا ىلع

 لاقاذإامآو . ضرألا بر ىلع رذبلاو زاج ثلثلاب هذه يضرأ عرزتل كترجأ لاق ولو

 خياشم ضعب نع رذبلا هيلع نم نايب هيف سيل ذإ ‹ زوجي ال ثلثلاب ةعرازم كيلإ يضرأ تعفد
 ۰ . رذبلا هيلع نم نايب « خلب

 .اذإ امآ ءنم ىلع رذبلا نأ هنايب . طرتشي ال رهاظ فرع هيف سيل عضوم يف طرتشي اغنإو
 ‹ طورشملاك فورعملا نأل « هنايب طرتشي ال رهاظ فرع هيف عضوم يف وأ ًاكرتشم فرعملا ناك

 . (ةريخذلا » ىف اذك

 ةهج نم ناك نإو « ةعرازملا حصت ضرألا بر نم رذبلا ناك اذإ يعفاشلاو دمحأ دنعو

 لهآ نم ةفئاطو دمحمو فسوي وبأ لاق هبو «امهنم رذبلا نوكي نأ زوجي دمحأ نعو
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 نوکی نآ دب الف طرشلاب اًضوع هقحتسب هنأل ؛ هلبق نم رب ال نم بیصن نایب : سماخلاو

 نيبو اهنيب ضرألا بر يلخب نأ : سداسلاو . دقعلاب اطرش قحتسي ال ملعي ال امو ءاًمولعم

 يف ةكرشلا : عباسلاو . ةيلختلا تاوفل دقعلا دسفي ضرألا بر لمع طرش ول ىتح لماعلا

 . دقعلل ادسفم ناك ةكرشلا هله عطقي امف « ءاهتنالا يف ةكرش دقعني هنأل ‹ هلوصح دعب جراخلا

 . امولعم رجألا ريصيل رذبلا سنج نايب : نماثلاو

 ربيخ لهآ لماع ةي هنأل ‹ حيحصلا وه ةمادق نبال « ينغملا » يفو . -هللا مهمحر- ثيدحلا

 ةحص يف هيلع لوعملا لصألاو « ربيخ لهأ نم رذبلا نأ هرهاظف « مهتاوقأ نم اهولمعي نأ ىلع
 . ثيدحلا اذه ةعرازملا

 هقحتسي هنأل ؛ هلبق نم رذب ال نم بيصن نايب ):م سماخلا طرشلاو يأ :ش ( سماخلاو ) :م

 ال يذلاو يأ :ش ( دقعلاب اطرش قحتسب ال ملعي ال امو « اًمولعم نوكي نأ دب الف « طرشلاب اضوع

 . دقعلاب ًاطرش هنوک لاح قحتسی ال ءيش

 ول ‹ لماعلا نيبو اهنيب ضرألا بر يلخي نأ ) :ء سداسلا طرشلاو يأ :ش ( سداسلاو ) :م

 بر يلخي نأ طرتشي اذكو « رهاظاذهو :ش ( ةيلختلا تاوفل دقعلا دسفي ضرألا بر لمع طرش

 . زوجي ال لماعلا عم هلمع طرش اذإ ىتح « لماعلا نيبو هنيب ليخنلا

 ةكرش دقعني هنأل هلوصح دعب جراخلا يف ةكرشلا ) :م عباسلا طرشلاو يأ :ش ( عباسلاو ) :م

 اذإ ام هنيب جراخلا عيمج نوكي نأ دقعلا نامز نادقاعلا طرتشي نأ هنم دارملا :ش ( ءاهتنالا يف

 الإ نوكي ال كلذ نأل « دقعلا نيح جراخلا يف ةكرشلا ةقيقح لوصح هنم دارملا سيلو « لصح

 ال هيلع هفقوتل هيلع ًاقباس نوكي نأ دب ال ءيشلا طرش نأل « اطرش نوكي الف « جورخلا دعب

 يف ةكرشلا عطقي ام اهب طرش اذإ هنأل :ش (دقعلل ادسفم ناك ةكرشلا هذه عطقي امف ) :مًارخأتم

 انلق اذه نعو . مولعم رجأب ةضحملا ةراجإلا باوجلا نأب سايقلاو « ةضحم ةراجإ ىقبي جراخلا

 . فالخ الب ةعرازملا دسفت امهنيب يقابلاو « جراحلا نم هرذب عفري نأ رذبلا بحاص طرش اذإ

 ال طرشلا اذه نأل ةعرازملا حصت امهنيب يقابلاو جراخلا نم رشعلا ردق رذبلا بحاص طرشو

 لصي نأ دارآ اذإ رذبلا بحاصل ةليحلا وهو رشع هل نوكي ليق نإو « جراخلا يف ةكرشلا عطقي

 . امهنيب يقابلاو ‹ كلذ هبشأ ام وأ ثلثلا وأ رشعلا مساب رذبلا ردق طرتشي نأ هيلإ

 لاق :ش ( امولعم رجألا ريصيل رذبلا سنج نايب ) :م نماشلا طرشلاو يآ :ش ( نماثلاو ) :م
 يف لاقو « عرازملا ىلإ رمألا ضوفو « طرشب سيل ناسحتسالا يفو . سايق اذه : مالسإلا خيش

 ىلإ برقآاذهو « ناسحتساو سايق ركذ ريغ نم طرش رذبلا سنج نايب : رخآ عضوم

 رذبلا ناكو يل ادب ام لاق وأ . لداعلا ةهج نم رذبلا ناكم كلذب ام لاق نأب معأ اذإ الإ «باوصلا
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 دحاول لمعلاو رقبلاو « دحاول رذبلاو ضرألا تناك نإ « هجوأ ةعبرأ ىلع امهدنع يهو : لاق

 نإو « طايخلا ةربإب طيخيل اًطايخ رجاتسا اذإ امك راصف « لمعلا ةلآ رقبلا نأل ‹ ةعرازملا تزاج

 مولعم ضعبب ضرألا راجئتسا هنأل « تزاج دحاول رذبلاو رقبلاو لمعلاو دحاول ضرألا تناك
 . ةمولعم مهاردب اهرجأتسا اذإ امك ‹ زوجيف جراخلا نم

 دقعلا بلقني داسفلا عم اهعرز ولو . ةعرازملا تدسف كلذ نم ءيش نكي مل نإو ضرألا بر نم
 نأل امولعم رجألا ريصيل هلوقو . (ةريخذلا » يف اذك « ًامولعم راص رذبلا سنج نأل « ًازثاج

 . طرش رذبلا سنج مالعإو « جراخلا ضعب رجألا

 يبأ دنع ةعرازملا يأ :ش ( امهدنع يهو ) :م ٠ هرصتخم ١ يف يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 لمعلاو رقبلاو دحاول رذبلاو ضرألا تناك نإ « هجوأ ةعبرأ ىلع ) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي

 مايق نأل ‹ ءارقتسالاب وهو يرودقلا ةياور ىلع راصحنالا اذه :ش ( ةعرازملا تزاج دحاول

 هنم ملعيو ‹ سوسحم رمأ وهو لمعلاو رقبلاو رذبلاو ضرألا يهو ءايشأ ةعبرأ ىلع ةعرازملا
 . راصحنالا هجو

 ام ىلع ةريثك امههوجوف « امهنيب اكرتشم رقبلا وأ رذبلا وأ ةكرتشم ضرألا تناك اذإ امأو

 رخل لمعلاو رقبلاو دحاول رذبلاو ضرألا نوكت نأ ةعبرألا نم لوألا ىلاعت هللا ءاش نإ امهنيب

 نوكيف « هل ةلآ رقبلاو لماعلل رجأتسم ضرألا بحاصو :ش ( لمعلا ةلآ رقبلا نأل ) :م تزاج

 . رقبلا ةلباقب رخآلا نوكي الف ًاعبت
 ‹مسقي الف ةحيحصلا ةعارزلا نايب ناك نإ هجوأ ةعبرأ ىلع امهدنع يهو هلوق امأ : تلق نإف

 . ًاضيأ ميقتسي الف ةدسافلا ةعرازملا نايب ناك نإو « هجوأ ةثالث ىلع اهنأل

 . هجوأ ةعبرأ يهو سانلا نيب ةلمعتسملا ةعرازم ا دارملا : تلق

 مكحك هجولا اذه مكح راص يأ :ش ( طايخلا ةربإب طيخبل اطايخ رجأتسا اذإ امك راصف ) :م

 رجأتسا اذإاذكو ‹ لمعلل ةلآ ةربإلا نأل « طايخلا ةربإب هبوث طيخيل ًاطايخ الجر رجأتسا نم

 . هسفن غبصب بوثلا غبصل ًاغابص

 وهاذه « ةعرازملا يأ :ش ( تزاج دحاول رذبلاو رقبلاو لمعلاو دحاول ضرألا تناك نإو ) :م

 هجولا اذه نأل يآ :ش ( زوجيف جراخلا نم مولعم ضعبب ضرألا راجتتسا هنأل ) :م يناثلا هجولا

 امك ) :م جراخلا نم مولعم ءزجب ضرألا رجأتسا رذبلا بر نأل « مولعم ضعبب ضرألا راجفتسا

 نم ىمسم ءزجب اهرجأتسا اذإ اذكف « تحص ةمولغم ريناد وأ :ش ( ةمولعم مهاردب اهرجأتسا اذإ

 . جراخلا
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 ةلآأب لمعلل هرجأتسا هنأل ‹ تزاج رخآلا نم لمعلاو « دحاول رقبلاو رذبلاو ضرألا تناك نإو

 تناك نإو ةر نيطيل اًنايط وأ ‹ هتربإب هبوث طيخيل اًطايخ رجأتسا اذإ امك راصف «رجأتسملا

 نعو . ةياورلا رهاظ هركذ يذلا اذهو ‹ ةلطاب يهف رخآل لمعلاو رذبلاو دحاول رقبلاو ضرألا
 اذإ اذكف ‹ زوجي هيلع رقبلاو رذبلا طرش ول هنأل ؛ اضيأ زوجي هنأ :-هللا همحر- فسوي يبآ

 ؛ ضرألا ةعفنم سنج نم تسيل رقبلا ةعفنم نأ رهاظلا هجو . لماعلا بناجك راصو هدحو طرش

 لك لمعلا اهب ماقي ةيحالص رقبلا ةعفنمو « ءامنلا اهب لصحي اهعبط يف ةوق ضرألا ةعفنم نأل

 . اهل ةعبات لعجت نأ رذعتف «ء اسناجتب ملف ىلاعت هللا قلخب كلذ

 اذهو « ةعرازملا يأ :ش ( تزاج رخآلا نم لمعلاو دحاول رقبلاو رذبلاو ضرألا تناك نإو ) :م

 رقبلاو رذبلا بحاص نأل يأ :ش ( رجاتسلملا ةلآب لمعلل هرجاتسا هنأل ) :م ثلاشلا هجولا وه

 يأ :ش ( هتربإب هبوث طيخيل اطايخ رجاتسا اذإ امك راصف ) :م هسفن ةلآب رخآلا رجأتسا ضرألاو

 ميلا حتفب وهو رجأتسلملا ًانايط رجأتسا اذإ يأ :ش ( ةرمب نيطيل ًانابط وأ ) :م بوثلا بحاص ةربإب
 رخآ ءايلا نوكسو ةدحوملا ءابلا رسكب ليب ةيسرافلاب ىمسيو ةاحسملا وهو ةلمهملا ءارلا ديدشتو

 . مال هرخآ يف فورحلا

 ‹ ةلطاب ةعرازملا يأ :ش ( ةلطاب يهف رخآل لمعلاو رذبلاو دحاول رقبلاو ضرألا تناك نإو ) :م

 يبآ نعو . ةياورلا رهاظ ) :م يرودقلا يأ :ش ( هركذ يذلا اذهو ) :م عبارلا هجولا وه اذهو

 بحاص ىلع يأ :ش ( زوجي هيلع رقبلاو رذبلا طرش ول هنأل اضيأ زوجي هنأ -هللا هم ر-فسوي

 م هيلع رذبلا نودب رقبلا نوكي نآ طرش اذإ زوجي اذكف يأ :ش (هدحو طرش اذإ اذكف) :م ضرألا

 هذه يف ضرألا عبت رقبلا نأ دارأ ‹ لماعلا ىلع رقبلا طرش اذإ :ش ( لماعلا بناجك راصو )

 . هبناج نم تناك اذإ لماعلل عبت يه امك ةروصلا

 نال ؛ ضرألا ةعفنم سنج نم تسيل رقبلا ةعفنم نأ ) :م ةياورلا رهاظ يأ :ش ( رهاظلا هجو ) :م

 هللا قلخب كلذ لك لمعلا اهب ماقي ةيحالص رقبلا ةعفنمو « ءامنلا اهب لصحي اهعبط يف ةوق ضرألا ةعفنم

 ةيرايتخالا لاعفألا ةلزتعملا دنع نإف « ةنسلا لهآ نم هنأ ىلع هيبنتو ةلزتعملا ىلع در :ش ( ىلاعت

 . هنع نغتسم ماقما اذه يف مالكلا اذه الإو ىلاعتو هناحبس هللا نم ال هنم ناويحلا نم

 . ةنسلا لهآ نم هنأ هبني ىتح مهوت هيف ناک له : تلق نإف

 عفدف ةعيبطلاب لوقلا ىلإ بسني نأ مهوت اهعبط ةوق ىلإ ضرألا ةعفنم فاضأ امل هنأل : تلق

 لعجت نأ رذعتف) :م نافلتخم امهنأل رقبلا ةعفنمو ضرألا ةعفنم يأ :ش ( اسناجتي ملف ) :م كلذ

 لعجي مل املف ضرألا ةعفنمل ةعبات رقبلا ةعفنم لعج رذعت كلذك ناك اذإ يأ :ش ( اهل ةعبات

 امهدحأ نم ناك ول امك زوجي ال اذهو « ةعارزلا يف ًادوصقم رقبلا ةعفنم قاقحتسا ناك ةعبات
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 . لماعلا ةعفنمل ةعبات تلعجف ناتعفنملا تسناجت هنأل ؛ لماعلا بناج فالخب

 . قافتالاب زوجي ال ثيح رحخآلا نم يقابلاو « هدحو رقبلا

 هنأل) :م دساف سايقلا ينعي ‹« لمعلا بناجك هلوق نع باوج :ش ( لمعلا بناج فالخب ) :م

 ةعفنم تلعجف يأ :ش ( ةعبات تلعجف ) :م لماعلا ةعفنمو رقبلا ةعفنم يأ :ش ( ناتعفنملا تسناجت

 قيقحتو « لماعلا لمع سنج نم يهو لمعلا ةلآ رقبلا نأل :ش ( لماعلا ةعفنمل ) :م ةعبات رقبلا

 راجكتسالا ناكف « اهعم رقبلا ةهج فعضو سناجتلل هعبتتسا ضرألا عم عمتجااذإ رذبلا اذه
 . هعبتتسي ملف رقبلاو ضرألا عمتجا اذإ امأو . لماعلل

 ريغو ضرألا راجئتسا نيب ةضواعم نيبناجلا نم لك ىف ناكف رخآلا بناج ىفاذكو

 هيلع ضرعتم لماعلاو ضرألا راجفتسا لوقي نأ لئاقلو . ًالطاب ناكف «هريغو لماعلاو ضرألا
 . زاوجلا مزليو حجرأ ناكف ىرخألا نود

 ة رتشم متتو ةراجإ دقعنت ةعرازملا نأ ىلع اهداسف لئاسملا هذه زاوج ىنتبم نأ ملعاو

 جراخلا ضعبب راجفتسا هنأل « رذبلاو رقبلا ةعفنم وأ ضرألا ةعفنم ىلع وه ذإ ةراجإ اهداقعناو

 فالخ ىلع صنلاب هانزوج انكلو « ًاضيأ لماعلاو ضرألا يف زوجي ال نأ يضتقي سايقلاو

 . رقبلاو رذبلا نود امهيف صنلا درو اغإ « سايقلا

 ‹« سانلا لماعتو هركذ ىضم -امهنع هللا يضر- رمع نب هللا دبع ثيدحف ضرألا يف امأ

 يف امأو . جراخلا ضعبب ضرألل ًارجأتسم ناك ذئنيحو عرازملا ىلع رذبلا طارتشا اولماعت مهنإف
 بر ىلع رذبلا نوطرتشي اوناك ابر مهنإف لماعتلا ربيخ لهأ عم ب هللا لوسر لعفف لماعلا
 . ضرألا

 ام ريغ يهو امهيف ضبقلاب زاوجلا ىلع انرصتقاف « كلذل لماعللأرجأتسم ذعنيح ناكف

 لماعلاو « ضرألا راجشتسا ليبق نم وهف زاوجلا روص يف ناك املكو « سايقلا لصأ ىلع

 راجكتسا وهو هيف روظنملا نكلو « نيسناجتم نيئيش امهدحأ ىلع طورشملا ناك وأ جراخلا ضعبب
 راجشتسا ليبق نم وهف مدعلا روص نم ناك ام لكو « رثألا دروم هنوكل كلذب لماعلا وأ ضرألا

 كلذ ىلإ روظنملا نكلو « نيسناجتم ريغ نيئيش امهدحأ ىلع طورشلا تناك وأ « نيرحخآلا
 «سنج وهف ةيناويحلا ةوقلا نع هلعف رذبي ام نأ وهو همالك نم هنإف «سناجتلا ةفرعم يف طباضلاو

 ةدايزل هديعنو « باتكلا لح ءانثأ يف اذه كل انيب دقو « رخآ سنج وهف امهريغ نع ردص امو

 . حيضوتلا

 ضرألا نإف « نيسناجتم نيئيش امهدحأ ىلع طورشملا ناك ام وهف : لوألا هجولا امأ
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 . امهرکذی مل نالطاب نارخآ ناهجو انه اهو

 رجأتسا لماعلا نأك لعجي راجكتسا هيلإ روظنلاو « سنج نم رقبلاو لمعلاو سنج نم رذبلاو
 . لماعلا رجأتسا ضرألا بر وأ ضرألا

 رهاظ ىلع عبار رمآ هجولا ىدأ لماعلاو ضرألا راجئتسا هيف ام : ثلاشلاو يناثلا هجولاو

 فالخب رخآلل ًاعبت امهدحأ نوكي نأ نكي الف نيسناجتم ريغ نائيش طورشملا نأل لطاب ةياورلا

 عاونألا نم ةقرفتما عاونألا امأو . عرفلاو خألا عست نأ زوجي لصألا وأ فرشألاف نيسناجملا

 ريصي هنأل ةدساف ةعرازملا هذهف رحخآلا نم يقابلاو امهدحأ نم رذبلا نوكي نأ لشمف ةعبرألا

 . هب عرشلا دري ملو رذبلاب ًاعيمج لماعلاو رقبلاو ضرألل ًارجأتسم

 هنأل ‹ زوجي هنآ فسوي يب نعو : « ( ريغصلا عماجلا » يف ناخ يضاق نيدلا رخف لاق

 دنع اذکف ‹ دارفنالا دنع زئاج امهنم دحاو لکو < جراخلا ضعبب ضرألاو لماعلل راجنتسا

 رهاظ يف ةدساف ةعرازملاف رخآلا نم يقابلاو امهدحأ نم هدحو رقبلا ناكاذإ كلذكو . عامتجالا

 رقبلا ناك اذإ كلذكو «« طيحملا ديرجت» يفاذك « كلذ زوج هنأ فسوي ىبأ نعو . ةياورلا

 . هب دري مل عرشلا نأل « ةدساف ةعرازماف رخآلا نم لمعلاو ضرألاو امهدحأ نم رذبلاو

 رثاسك رذبلاو رقبلا بحاصل ةياور يف نيهجولا يف ةياورلا فالتحا جراخلا يفو

 ك كرتشا ول كلذكو < ًاضرق كلذ نوكيو ضرألا بحاصل نوكي ةياور يفو . ةدسافلا تاعورزملا

 ةعرازملاف ضرألا رخآلا نمو « رقبلا رخآلا نمو « لمعلا رخآلا نمو « رذبلا مهدحأ نم ةعبرأ

 . ةدساأف

 نبا لصاو نع يعازوألا نمحرلا دبع انربخأ : «راثآلا» باتك يف نسحلا نب دمحم لاقو

 يدنع نم :دحاو لاقف ءَ هللا لوسر دهع ىلع رفن ةعبرأ كرتشا : لاق دهاجم نع ليمج يبأ

 لعجو ضرألا بحاص ةي هللا لوسر ىقلأف لاق « لمعلا يدنع نم :رخآلا : لاقو «رذبلا

 نادفلاو . ىهتنا ”ضرألا بحاصل هلك عرزلا قحلأو « موي لكل امهرد لمعلا بحاصل

 مل ينعي « ضرأللا بحاص ىقلأ هلوق . امهب ثرحي نيذللا نيروشلل مسا فيفختلاو ديدشتلاب

 موي لك لمعلا بحاصل ىطعأو ضرألا لثم بجوتسي ال هنأل « جراخلا نم ًائيش هل لعجي

 . لماعلا رجأ نم ًامولعم هنوكل نادفلا رجأ ركذي ملو هلمع لثم رجأ ناك كلذ نأل «ًامهرد

 امهرکذي مل نالطاب نارخآ ناهجو يأ :ش (امهرکذی مل نالطاب نارخآ ناهجو انه اهو ) :م

 . لوهجم ليمج يبآ نب لصاوو مهتم ةفينح يبأ بحاص نسحل ا نب دمحمو معطقنم اذه : تلق (۱)

SAA 



 متي هنأل ؛ زوجي ال هنإف ‹ رخآآل لمعلاو رقبلاو ضرألاو امهدحأل رذبلا نوكي نأ : امهدحأ

 زوجي ال هنأو رقبلاو رذبلا نيب عمجي نأ : يناثلاو . عرشلا هب دري ملو لمعلاو رذبلا نوب ةكرش

 يف رذبلا بحاصل نيهجولا يف جراخلاو « عامتجالا دنع اذكف « دارفنالا دنع زوجي ال هنأل ؛ اًضيأ

 ردبلل ًضرقتسم ريصيو ‹ ضرألا بحاصل ةياور يفو ‹ ةدسافلا تاعورزملا رئاسب ؟رابتعا ةياور

 جراخلا نوكي نأو « انيب امل ةمولعم ةدم ىلع الإ ةعرازملا حصت الو : لاق . هضرأب هلاصتاب هل اًضباق

 ‹ ةكرشلا ىنعمل اًقيقحت امهنيب اًعئاش

 لمعلاو رقبلاو ضرألاو امهدحأل رذبلا نوكي نأ ) :م نيهجولا دحأ يأ :ش (امهدحأ ) :م يرودقلا

 نأل :ش ( لمعلاو رذبلا نيب ةكرشلا متي هنأل ؛ زوجي ال ) :م هجولا اذه نإو يأ :ش ( هنإف ‹ رخآل

 ‹ طرش رجأتسملاو رجأتسملا نيب ةيلختلاو « ضرألل رجأتسملاو « رجأتسم رذبلا بحاص
 بجوأ هنأ يف لاكشإ يقبو « لماعلا دي يف نوكت ضرألا نأل ءانهاه ةيلختلا تمدعناف

 نأ باوجلاو . لثملا رجأ بجوتسي فيكف « ضرألا ملسي ملو هضرأ لثم رجأ ضرألا بحاصل

 مل نإ كلذكو « ًامكح هل جراخلا ةمالسلو رذبلا بحاص ىلإ ةملسم تراص ضرألا ةعفنم

 . هسفنب هلمعك نالباقلا يف رمأب لماعلا لمع نأل « اعيش ضرألا جرخي

 دري مل يأ « زوجي الف :ش ( عرشلا هب دري ملو ) :م نيهجولا يف هيلع لثملا رجأ بجوتسيف

 . زوجي الف هجولا اذهب عرشلا

 رذبلا نوكي نأب :ش (رقبلاو رذبلا نيب عمجي نأ ) :م يناملا هجولا يآ :ش ( يناشلاو ) :م

 ال هنأل ؛ اضيأ زوجي ال ):م هجولا اذه نإو يأ :ش ( هنأو ) :م رخآلا نم لمعلاو امهدحأ نم رقبلاو

 م بناج نم اهدحو رقبلا ناك اذإو بناج نم هدحو رذبلا ناك اذإ ينعي :ش ( دارفنالا دنع زوجي

 يف جراخلاو ) :م بناج نم ًاعيمج رقبلاو رذبلا ناك اذإ زوجي ال اذكف يأ :ش ( عامتجالا دنع اذكف)

 يف ديهشلا ردصلا اهركذ :ش ( ةدسافلا تاعورزم ا رئاسب رابتعا ةياور يف رذبلا بحاصل نيهجولا

 . لضفلاب قدصتيو ضرألاو لماعلا رجأ نم مرغام رادقمو هرذب رادقم ةعرازملا

 اضرقتسم ريصيو ضرألا بحاصل ) :م امهف ًاضيأ ديهشلا ردصلا اهركذ :ش ( ةياور يفو ) :م

 يفاذهو « رذبللاضرقتسم ضرألا بحاص ريصي يأ :ش ( هضراب هلاصتاب هل اضباق «رذبلل

 ' نأب باجأف ءانهاه ضبق الو ضبقلا هيف طرتشي ضرقلا نأ وهو « لاكشإ باوج ةقيقحلا

 . ضبقلاك هضرأب رذبلا لاصتا

 راشأ :ش ( انيب ال ةمولعم ةدم ىلع الإ ةعرازملا حصت الو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يآ :ش ( ًاعئاش امهنيب جراخلا نوكي نآو ) :م ةدملا نايب ثلاثلاو « ةعرازملا طرش يف هلوق ىلإ هلوقب

 فالخ الو :ش ( ةكرشلا ىنعمل اقيقحت ) :م ًاعئاش امهنيب جراخلا نوكت نأ الإ « اضيأ حصت الو
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 ال اهاسع ضرألا نأل ؛ ةكرشلا عطقنت هب نأل ‹ ةلطاب يهف ةامسم اًتازفق امهدحأل اطرش نإف

 نأ اطرش اذإ اذكو ‹ ةبراضملا يف امهدحأل ةدودعم مهارد طارتشاك راصف « ردقلا اذه الإ جرخت

 ضعب يف ةكرشلا عطق ىلإ يدؤي هنأل « نيفصن امهنيب يقابلا نوكيو هرذب رذبلا بحاص عفري
 ضرألاف جارخلا عفر اطرش اذإ امك راصف ؛ رذبلا ردق الإ جرخي مل نأب هعيمج يف وأ نيعم

 جراخلا رشع رذبلا بحاص طرش اذإ ام فالخب « نيعم هنأل امهنيب يقابلا نوكي نأو ةيجارخ
 عفد اطرش اذإ امك ‹ ةكرشلا عطق ىلإ يدؤي الف عاشم نيعم هنأل ؛ امهنيب يقابلاو رخآلل وأ هسفنل

 . ةيرشع ضرألاو امهنيب يقابلا ةمسقو رشعلا

 عطقنت) :م طرشلا اذهب يأ :ش ( هب نأل ةلطاب يهف ةامسم انازفق امهدحأل اطرش نإف ) :م ةثلاثلا « هيف

 ‹ امهدحأ هانببتتسا يذلا ردقلا يأ :ش ( ردقلا اذهب الإ جرخت ال اهاسع ضرألا نأل ؛ ةكرشلا

 اهلعل يآ اهلعلو «ساك راف اهاسع تلقف : ذوملا نيرحت لوق يف امك لعل ىنعمب انه اه ىسعو

 . مهفاف ريمض اهمساو

 ام مکحکك اذه مکح راص يأ :ش ( ةبراضملا يف امهدحأل ةدودعم مهارد طارتشاك راصف ) :م

 كلذ طرش نأل « ةبراضملا هب دسفي هنإف هل ةنيعم مهارد ةبراضملا يف نيدقاعتملا دحأ طرتشا اذإ

 بحاص عفري نأ اطرش اذإ ) :م زوجي الو يآ :ش ( اذكو ) :م ةبراضملا يف رم امك ةكرشلا عطقي

 رذبلا ردق وهو :ش ( نيعم ضعب يف ةكرشلا عطق ىلإ يدؤي هنأل ؛ نيفصن امهنيب يقابلا نوكي هرذب رذبلا

 ردق الإ جرخي مل نأب ) :م جراخلا عيمج يف ةكرشلا عطق ىلإ يدؤي وأ يأ :ش ( هعيمج يف وأ ) :م

 . زوجي الف ةكرشلا هب عطقيف رذبلا بحاص هذخأيف :ش (رذبلا

 م ةيجارخ ضرألا نأ لاحلاو يأ :ش ( ةيجارخ ضرألاف جارخلا عفر اطرش اذإ امك راصف) :م

 لمتحي هنأل « امهنيب جارخلا عفر دعب يقابلا نوكي نأ اطرشو يأ :ش ( امهنيب يقابلا نوكي نأو)
 اهجارخ ناكاذإ اذه «ةريخذلا » يفو . ةكرشللًاعطق نوكيف « جارخلا رادقم الإ جرخي ال نأ

 نم ءزج وهو ةمساقم جارخ ناك ول امأ . ًانيعم ًانازفق وأ ريناند وأ مهارد نوكي نآب ةفيظو جارخ

 . طرشلا اذهب ةعرازملا دسفي ال عبرلا وأ ثلثلا زوجي ًاعاشم جراخلا

 ثيح :ش ( امهنيب يقابلاو رخآلل وأ هسفنل جراخلا رشع رذبلا بحاص طرش اذإ ام فالخب ) :م

 نمام هنإف « ةكرشلا عطق مهوت هنأل :ش ( ةكرشلا عطق ىلإ يدؤي الف « عاشم نيعم هنأل ) :م زوجي

 امهنيب يقابلا ةمسقو رشعلا عفد اطرش اذإ امك ) :م يقابلا يف ةكرشلا يقبف ‹ رشع هلو الإ جراخ
 . ًاضيأ اذه زوجي ينعي « ةيرشع ضرألا نأ لاحلاو يأ :ش ( ةيرشع ضرألاو

 ‹ ًاحش ىقست تناك نإ رشعلا عفد طرشف ةيرشع ضرألا تناك ول « يفاكلا حرش» يفو

 مهوتل طرشلا اذه رم ام ًازئاج ناك نافصن امهنيب يقابلاو « ولدب ىقست تناك نإ رشعلا فصنو
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 امهدحأل طرش اذإ هنأل امهدحأل هانعم « يقاوسلاو تانايذالا ىلع ام اطرش نإ كىلذكو : لاق

 ىلعو ‹ عضوملا كلذ نم الإ جرخي ال هلعل هنأل ؛ ةكرشلا عطق ىلإ كلذ ىضفأ نعم عضوم عرز

 اذإ اذكو . ىرخآ ةيحان نم جرخي ام رخآلو ةنيعم ةيحان نم جرخي ام امهدحأل طرش اذإ اذه

 .نبتلا الإ جرخي الو بحل ا دقعني الف « ةفآ هبيصت ىسع هنأل « بحل ا رخآللو نبتلا امهدحأل اطرش

 امهدحأل بحلاو نيفصن نتلا اطرش اذإ اذكو

 . ةكرشلا عطق

 تانايذاملا ىلع ام اطرش نإ كلذكو ) :م « هرصتخم » يف يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 كلذكف « ةلطاب ةعرازملا نوكت ةامسم انازفق امهدحأل اطرش اذإ امهنأ امك ينعي :ش (يقاوسلاو

 ‹ اهنم الإ عبرلا لصحي ال نآ لمتحي هنأل « امهدحأل يقاوسلاو تانايذاملا ىلع ام اطرش اذإ

 لودجلا نم مظعأو رهنلا نم رغصأ وهو نايذام عمج تانايذاملاو . ةكرشلا عطق ىلإ يدؤيف

 . برعم يسراف

 قرف يهو ةيقاس عمج يقاوسلاو . ضرألا هنم ىقسي مث ليسلا ءام هيف عمتجي ام ليقو

 قرف امهنيب نوكي نأ لمتحيو . ًادحاو امهالك نوكيف « «برغملا» يف اذك « رهنلا نود لودجلا

 . رخآلا ىلع امهدحأ فطعب امهدروأ كلذكف

 ريغ هنع يهنلاو حيحصلا ربخلا نأل < ةثالثلل هيف فالخ الو يقاوسلا نم عسوأ يه ليقو

 ىلع ام اطرش نإ كلذكو يرودقلا لوق ىنعم يآ :ش ( امهدحأل هانعم ) :م خوسنم الو ضراعم

 . امهدحأل طرش نإ تانايذاملا

 الإ جرخي ال هلعل هنأل ؛ ةكرشلا عطق ىلإ كلذ ىضفأ نيعم عضوم عرز امهدحأل طرش اذإ هنأل ) :م

 ىلعو ) :م نيعملا عضوملا كلذ نم الإ جرخي ال عرزلا لعل نأشلا نأل يأ :ش ( عضوملا كلذ نم

 ام رخآلو ةنيعم ةيحان نم جرخي ام امهدحأل طرش اذإ ) :م زاوجلا مدع نم انركذ ام ىلع يآ :ش (اذه

 . ىرخآ ةيحان نم عرزلا نم جرخي ام رخآلا طرشو يآ :ش ( ىرخأ ةيحان نم جرخي
 ىلع ًاعيرفت هركذ حصي ال اذكو يأ :ش ( بحلا رخآللو نبتلا امهدحأل اطرش اذإ اذكو ) :م

 هبيصي هاسع نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م اهلوأ اذهو « هجوأ ةسمخ ىلع وهو يرودقلا ةلأسم

 عطق ىلإ يدؤيف :ش ( نبتلا الإ جرخي الو بحلا دقعني الف ةفآ هبيصي ىسع ) :م عرزلا نأل يأ « ةفآ

 . زوجي الف « ةكرشلا

 نأ اطرش اذإ زوجي ال اذكو يأ « يناثلا هجولا وه اذه :ش ( نيفصن نبتلا اطرش اذإ اذكو ) :م

 امهدحأل بحلاو ) :م اطرشو يأ « نيتلا ىلع اًمقطع فصنلاب بحلاو نيفصن امهنيب نيتلا نوكي
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 ملو نيفصن بحلا اطرش ولو . بحلا وهو دوصقملا وه اميف ةكرشلا عطق ىلإ يدؤي هنأل هنيعب
 هنأل رذبلا بحاصل نوكي نبتلا مث . دوصقملا وه اميف ةكرشلا امهطارتشال تحص نبتلل اضرعتي
 لاقو . هنع توكسم اذهو ‹ طرشلا وه دسفملاو ‹ طرشلا ىلإ جاتحي ال هقح يفو « هكلم ءامن

  نادقاعحملا هيلع صني مل اميف فرعلل ارابتعا اًسضيأ امهنيب نبتلا : -هللا مهمحر- خلب خياشم
 . لصألا طرشب موقي عبتلاو ‹ بحلل عبت هنألو

 عطق ىلإ يدؤي طرش لكو :ش ( بحل ا وهو دوصقملا وه اميف ةكرشلا عطق ىلإ يدؤي هنأل هنيعب
 . ةعرازملا دسفي ةكرشلا

 بحلا نوكي نأ اطرتشي نأ وهو« ثلاشلا هجولا وهاذه :ش ( نيفصن بحل ا اطرش ولو ) :م

 م ةعرازملا يأ :ش ( تحص ) :م هنعاتکس نب :ش ( نبتلل اضرعتي ملو ) :م نيفصن امهنيب

 ءاغ هنأل ؛ رذبلا بحاصل نوكي نبتلا مث ) :م بحل ا وهو :ش ( دوصقملا وه اميف ةكرشلا امهطارتشال)

 بحاص قح يفو يأ :ش ( هقح يفو ) :م بوصألا وهو هرذب انإ خسنلا ضعب يفو :ش ( هکلم

 دسفملاو ) :م دجوي ملو طرشلاب لماعلا قاقحتساو هكلم نع :ش ( طرشلا ىلإ جاتحي ال ) :م رذبلا

 طرشلا يأ :ش ( هنع توكسم اذهو ) :م دسافلا طرشلا اذه ةعرازملل دسفملا يأ :ش ( طرشلا وه

 ‹هركذدسفملا اغ إو  دسفيال هنع توكسلاو <« هنعاتكس امهنأل « انه اه هنع تكس دسافلا

 . ىفخيال ام ىلع باوصلا هنع توكسم خسنلا يف عفداذهو

 نيدقاعتملا نيب نبتلا نوكي يأ :ش ( اضيأ امهنيب نبتلا -هللا مهمحر - خلب خياشم لاقو ) :م

 بحلا نأ مهدنع فرعلا نآر :ش ( نادقاعتملا هيلع صني مل اميف فرعلل ًارابتعا ) :م بحلا نوكي امك

 . بجاو هابتشالا دنع فرعلا ميكحتو « نيفصن امهنيب نوكي نيتلاو

 ةعرازملا نأ فسوي يبأ نع «ءالمإلا» باحصأ ىور :«هرصتخم ١ يف يواحطلا لاقو

 اندجو مث . كلذ فالخب « امهنيب طرشلا عقي نأ الإ رذبلا بحاصل نيتلا دمحم لعجو . ةدساف

 وه لاق «ءالمإلا »يف فسوي وبأ لاق ام ىلإ هلوق نع هعوجر ىلع لديام كلذ دعبدمحمل

 . ذخأن هبو « حيحصلا

 :ش ( لصألا طرشب موقي عبتلاو ) :م بحلل عبت نيتلا نألو يأ :ش ( بحل عبت هنألو ) :م

 ًاضيأ امهنيب نيتلا نوكي ثيح نيتلا يف ًاركذ بحل ا يف طرشلا ركذ ناك ًاعبت ناك ال نيتلا نأ ينعي

 ًاميقم ريصي دبعلاكو « مامإلا ةينب ًاميقم ريصي يدنجل اك امهنيب نوكي نأ نبتلا يف اطرش امهنأكف

 . ىلوملا ةينب
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 رخآلل نبتلا اطرش نإو . دقعلا مكح هنأل « تحص رذبلا بحاصل نبتلاو نيفصن بحل ا اطرش ولو

 رذبلا بحاص ريغ قاقحتساو « نبتلا الإ جرخب ال نآب ةكرشلا عطق ىلإ يدؤي طرش هنأل « تدسف

 جرخت مل نإو « مازتلالا ةحصل طرشلا ىلع جراخلاف ةعرازلا تحص اذإو : لاق . طرسشلاب

 ةراجإ تناك نإو . جراخلا ريغ يف ةكرش الو ةكرش هقحتسي هنأل « لماعلل ءيش الف اًئيش ضرألا

 ةمذلا توفت الو ةمذلا يف لثملا رجأ نأل ؛ تدسف اذإ ام فالخب « هريغ قحتسي الف ىمسم رجألاف

 , جراحلا مدعب

 هجولا وهاذهو ةعرازملا يأ :ش ( تحص رذبلا بحاصل نعتلاو نيفصن بحل ا اطرش ولو ) :م

 ‹ رذبلا بحاصل نبتلا ناك نيتلا ركذ نع اتكس ول امهنأ ينعي :ش ( دقعلا مكح هنأل ):م عبارلا

 ‹ دقعلا فصو هب ريغتي الف « دقعلا بجوم وه اب احرص اغإف هيلع اصن اذإف « دقعلا بجرم هنأل

 . ءاوس همدعو طرشلا دوجو ناکو

 هجولا وهاذهو خسنلا ضعب يفو . ةعرازملا يأ :ش ( تدسف رخآلل نبتلا اطرش نإو ) :م

 عطق ىلإ يدؤي طرش لكو :ش ( نبتلا الإ جرخي ال ناب ةكرشلا عطق ىلإ يدؤي طرش هنأل ) :م سماخلا

 بحاص ريغ ينعي :ش ( طرشلاب رذبلا بحاص ريغ قاقحتساو ) :م انلق امك ةعرازملا دسفت ةكرشلا

 .دسفتف ةكرشلا عطق ىلإ يدؤي طرشلا اذهو « طرشلاب الإ قحتسي ال رذبلا

 مل نإو مازتلالا ةحصل طرشلا ىلع جراخلاف ةعرازملا تحص اذإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نل يآ :ش ( جراخلا ريغ يف ةكرش الو ةكرش هقحتسي هنأل ؛ لماعلل ءيش الف ئيش ضرألا جرخت

 ءيش ال حبرلادجوي ملاذإ حبرلا يف ةكرشلا يف مكحلاو ‹ ةكرش هاطرش ام قحتسي لماعلا

 :ش ( ةراجإ تناك نإو ) :مانهاذكف « لماعلل

 نآ باوجلا ريرقتو ‹ ةرجألا نم دب الف ءادتبا ةراجإ ضرألا تناك لاقي امع باوج اذه

 :ش ( هریغ قحتسي الف ) :م نیعم يأ :ش ( ىمسم رجألاف ) :م ءادتبالا يف ةراجإ تناك نإ ضرألا

 ميلستلا لبق ةرجألا تكلهو ةراجإلا يف اًنيع ةرجألا تناك اذإ اب لكشي الو « ىمسملا ريغ يأ

 | . للا رجأ رجأتسملا ىلع بجي

 دعب انهاهو ميلستلا لبق كانه نيعملا رجألا نأل « هيف نحن اميف كلذك نوكي نأ يغبنيف

 ةرجألاو هعورفل ضبق لصألا ضبقو جراخلا هيلع عرفتي يذلا رذبلا لبق لماعلا نأ ميلستلا

 . ٠ يبوبحلا عماجلا» يف اذك « انه اهاذكف « ءيش بجي ال ميلستلا دعب تكلمه اذإ نيعلا

 بوجو نأل يأ :ش ( ةمذلا يف لمملا رجأ نأل ) :م ةعرازملا يأ :ش ( تدسف اذإ ام فالخب ) :م

 يف ام بوجو عني ال جراخلا مدع نأل :ش ( جراخلا مدعب ةمذلا توفت الو ) :م ةمذلا يف لثملا رجأ
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 دقو ةيمستلاب رخآلا قاقحتساو هكلم ءاغن هنأل « رذبلا بحاصل جراخلاف تدسف اذإو : لاق

 رجأ لماعللف ضرألا بر لبق نم رذبلا ناك ولو لاق . رذبلا بحاصل هلك ءامنلا يقبف « تدسف

 ةفينح يبأ دنع اذهو « ةدايزلا طوقسب يضر هنأل جراخلا نم هل طرش ام رادقم ىلع دازي ال هلثم

 هعفانم يف ىفوتسا هنأل ‹ غلب ام اًغلاب هلثم رجأ هل : دمحم لاقو . -هللا امهمحر- فسوی يبأو

 تاراجإلا يف رم دقو « اهل لثم ال ذإ اهتميق هيلع بجتف « ساف دقعب

 . ةمذلا

 ة رذبلا بحاصل جراخلاف ) :م ةعرازملا يأ :ش ( تدسف اذإو ) :م يرودقلا يآ :ش ( لاق ) :م

 يأ :ش ( تدسف دقو ةيمسنلاب رخآلا قاقحتساو ) :م رذبلا بحاص كلم يأ :ش ( هكلم ءا هنأل

 عم حصت ال ةيمستلاو ةراجإلا دقع يف ىمسملا رذبلا ةلزنب ةعرازملا يف طورشملا نأل « ةمسقلا

 . هكلم ءاغ هنأل :ش ( رذبلا بحاصل هلك ءامنلا يقبف ) :م داسفلاب ةيمستلا تلطب اذإف « دقعلا داسف

 :ش ( هلثم رجأ لماعللف ضرألا بر لبق نم رذبلا ناك ولو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 رجأ دازي ال يأ :ش ( جراخلا نم هل طرش ام رادقم ىلع دازي ال ) :م ةعرازملا داسف ةروص يف ينعي

 ام عيمج ضرألا بحاصل بيطيو « يفاكلا حرش » يفو . لماعلل طرش يذلا ردقلا ىلع لمملا

 . ضرألا ةوقب هرذب نم دلوت هنأل ضرألا هتجرحأ

 . قدصتيو « همرغامو هرذب رادقم جراخلا نم هل بيطي لماعلا لبق نم رذبلا ناك ولو

 هيف نكميف ةعفنملا كلم هب قحتسا يذلا دقعلا كلذ دسف دقو ريغلا ضرأ ةوقب دلوت هنأل لضفلاب

 رجأ ىلع ةدايزلا طوقسب يضر لماعلا نأل يأ :ش ( ةدايزلا طوقسب يضر هنأل ) :م ثنحلا ةهبش

 لحم ا رجأ ىلع ةدايزلا مدع يأ :ش ( اذهو ) :م دقعلا داسف بجوي ام ةرشابم يف الخد هنأل لثملا

 . ( -هللا امهمحر -فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ) :م

 ‹ ةثالشلا تلاق هبو :ش ( غلب ام ًاغلاب هلثم رجأ ):م لماعلل يأ :ش ( هل دمحم لاقو ) :م

 هلوعفمو ًاغلاب لوعفم هنأ ىلع بصن لحم يف غلب امو . ةرجألا نم لاحلا ىلع بصنيًاغلابو

 بحاص نأل يأ :ش ( هنأل ) :م مهفاف ام ةملك ىلإ دئاعلا ريمضلا وهو فوذحم غلب لوعفم

 يأ :ش ( اهتميق هيلع بجيف دساف دقعب ) :م لماعلا عفانم يأ :ش ( هعفانم ىفوتسا ) :م ضرألا

 يف رم دقو ) :م تغلب ام ةغلاب اهتميق بجيف عفانملل يأ :ش ( اهل لثم ال ذإ) :م هعفانم ةميق

 . ةلأسملا يأ ترم دقو خسنلا ضعب يفو . فالخلا اذه رم دق يأ :ش ( تاراجإلا

 ةراجإلا باب يف ركذ هنأل « ربتعي عون ةلاوحلا نم هركذ يذلا اذه يفو : يقانخسلا لاقو

 ةراجإلاف « هنم زيفقب ًاماعط هل لمحيل الامح رجأتسا اذإ ام ةلأسم يف ةراجإلا باتك نم ةدسافلا

 . ةدساف
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 ضرألا عفانم ىفوتسا هنأل ‹ هضرأ لثم رجأ ضرألا بحاصلف لماعلا لبق نم رذبلا ناك نإو

 هل طرش ام ىلع دازی لهو ‹ اهتمیق در بجیف اھل لثم الو رذعت دقو اهدر بجیف « دساف دقعب
 ةعرازملا تدسف ىتح رقبلا و ضرألا نيب عمج ولو . هانركذ يذلا فالخلا ىلع وهف ؟ جراخلا نم

 رقبلاو ضرألا لثم رجأ لماعلا ىلعف

 رجأ نمو . ىمس امع لقأ بجاولاف ةراجإلا تدسف امل هنأل « ىنعم رجألاب زواجت الو : لاق مث

 نأل « دمحم دنع غلب ام ًاغلاب رجألا بجي ثيح باطتحالا يف اكرتشا اذإ ام فالخب اذهو لثملا

 دنع نأ ملعي تاراجإلا يف هركذ يذلا اذه عومجمف « طحلا حصي ملف مولعم ريغ كانه ىمسملا

 ةكرشلا يف الإ امهلوق وهامك ةدسافلا تازاجإلا يف غلب ام ًاغلاب لثملا رجأ غلبي ال دمحم

 يف ترم دقو لاق نأ ىلإ غلب ام ًاغلاب للا رجأ هل دمحم لاقو انه اه اهركذ مث « باطتحالاو

 سيلو غلب ام رجألا غلبي نأ ةدسافلا تاراجإلا عيمج يف هبهذم نأ ىلع لدي كلذو « تاراجإلا

 . كلذك

 يف ركذ دمحمو فسوي يبأ نيب فالخلا نأل « مهوم مالك اذه : اضيأ يزارتألا لاقو

 اهيف فالح ال ةدسافلا ةراجإلا نأل « تاراجإلا باتك يف ال ةكرشلا باتك يف ةدسافلا ةكرشلا

 ةرجألا لعج نأب ىمسملا ةلاهجل وأ ةيمستلا مدعل ناك اذإ تاراجإلا داسف نأل « ةثالثلا انئاملع نيب
 . غلب ام ًاغلاب لثملا رجأ بجي ةباد وأ ًابوث

 لخملا رجأ نم لقألا بجي هوحن وأ دساف طرش ببسب تدسف نكلو ًامولعم ىمسملا ناك نإو

 . ىهتنا « غلب ام ًاغلاب للا رجأ بجي : يعفاشلاو رفز لاقو . ىمسملا رجألاب زواجي ال ىمسملاو
 جورخ لبق مولعم ريغ رجألا نأل باطتحالا يف ةكرشلا لبق نم ةراجإلا هذه نأب باوجلاو

 . مهفاف « ماهبإ الو رييغت الب ةلاوح هذهو « جراخلا

 لئاسم نماذه :ش ( هضرأ لثم رجأ ضرألا بحاصلف لماعلا لبق نم رذبلا ناك نإو ) :م

 يأ :ش ( ىفوتسا هنأل ) :م رذبلا يأ « لماعلا لبق نم ناك نإو خسنلا ضعب يفو . يرودقلا

 اذه نأل ‹ عفانملادر يأ :ش ( اهدر بجيف دساف دقعب ضرألا عفانم ) :م ىفوتسا لماعلا نأل

 اهنأل عفانملادر يأ :ش ( رذعت دقو ) :م هلوقب هيلإ راشأ « نكي ال اذه نكلو « سايقلا ىضتقم

 ( اهتميق در بجيف ) :م اهلثم دري ىتح ضرألا عفانم يأ :ش ( اهل لثم الو ) :م تلحمضاو ةثالث

 هل طرش ام ىلع دازي لهو ) :م اهافوتسا يذلا ضرألا عفانم ةميق در بجتف كلذك ناك اذإ يأ :ش

 يبو ةفينح يبأ دنع هيلع دازي ال نأ وهو « ًافنآ :ش ( هانركذ يذلا فالخلا ىلع وهف ؟ جراخلا نم

 . دمحم افالخ فسوي

 :ش ( رقبلاو ضرألا لثم رجأ لماعلا ىلعف ةعرازملا تدسف ىتح رقبلاو ضرألا نوب عمج ولو ) :م
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 جراخلا ضرألا بر قحتسا اذإو . ىنعم ةراجإ يهو ةراجإلا يف ًالخدم هل هنأل ؛ حيحصلا وه

 هقحتسا نإو .هل ةكولم ضرأ يف لصح ءامنلا نأل ‹ هعيمج هل باط ةدسافلا ةعرازملا يف هرذبل

 دقعنتف ينعي « ةراجإ ةعرازملاو هيلع ةراجإلا دقع داريإ زوجي ةراجإلا يف الخدم رقبلا نأل

 . لخملا رجأ بجيو ًادساف هيلع ةراجإلا

 لمعلا بحاص ىلإ ضرألا عفد ضرألا بحاص نأ ولو :« هرصتخم » يف يخركلا لاقو

 جراخلا نأ ىلع ضرألا بحاص دنع نم رقبلاو ضرألاو لماعلا دنع نم لمعلاو رذبلا نأ ىلع

 .-هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبآ لوق يف دساف اذه : لاق امهنيب

 بحاصلو « لمعلاو رذبلا بحاصل رذبلا عيمجفًاريثك ًاعرز ضرألا تجرخأ نإف
 كلذ نم يفوتسي ن هلف لمعلاو رذبلا بحاص عرازلا ىلع هرقبو هضرأ لثم رجأ رقبلاو ضرألا

 لثم رجأ رذبلا بحاص مرغ ايش ضرألا جرخت مل ولو . لضفلاب قدصتيو « مرغامو رذب ام
 . جرخت مل وأ ائيش ضرألا تجرخأ يلابي الو ةدساف ةعارزلا نأل « رقبلا لثم رجأو ضرألا

 يف -هللا همحر- دمحم لوقل انباحصأ ضعب ليوأت نع هب زرتحا :ش ( حيحصلا وه ) :م

 بجي هب دارملا نأ رذبلا بحاص ىلع هرقبو هضرأ لثم رجأ رقبلاو ضرألا بحاصل «لصأللا»

 دقعني الف ‹ لاحب ةعرازملا دقعب دقعلا قحتسي نأ زوجي الف رقبلا امآ . ةبوركم ضرألا لثم رجأ
 موقتت ال عفانملا نأل « دقع نودب نوكيال لملا رجأ بوجوو . ًادسافالو احيحص هيلع دقعلا

 . هنودب

 دقعب اهقاقحتسا زوجي ام دقعلا عفانمو ةراجإلا سنج نم ةعرازملا دقع نأ حصألا نكلو

 ‹ ضرألا لثم رجأ بجت امك اهلثم رجأ بجيف « داسفلاب ةعرازملا دقعب اهيلع دقعنيف « ةراجإلا
 نآب ةراجإلا يف ًالخاد رقبلا نأل يأ :ش ( ةراجإلا يف الخدم هل نأل ) :م ( طوسبملا » يف اذك

 ‹ ىنعملا ثيح نم ةراجإ ةروكذملا ةعرازملا يأ :ش ( ىنعم ةراجإ يهو ) :م اهيلع لمحيل اهرجأتسا

 . لملا رجأ بجيف « داسفلا ةفصب اهنكلو

 ةدسافلا ةعرازملا يف ) :م هل رذبلا لجأل يآ :ش ( هرذبل جراخلا ضرألا بر قحتسا اذإو ) :م

 نم ءيشب قدصتي نآ هيلع بجي ال هعيمج هل باط اذٳف . جراخلا عيمج يأ :ش ( هعیمج هل باط

 هقحتسا نإو) :م هانركذ دقو ‹ ضرألا برل يأ :ش ( هل ةكولم ضرأ يف لصح ءامنلا نأل ) :م كلذ

 ضرألا رجأ ردقو هرذب ردق ذخأ ) :م هل رذبلا نوكل لماعلا جراخلا قحتسا نإو يأ :ش ( لماعلا

 رذبلا نم لصحي ءامنلا نأل ):م ضرألا رجأو رذبلاردق ىلع دئازلاب يأ :ش ( لضفلاب قدصتو
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 باط ضوعب هل ملس امف « هيف اًشبخ بجوأ ضرألا عفانم يف كلملا داسفو ضرألا نم جرخيو
 مل لمعلا نم رذبلا بحاص عنتماف ةعرازملا تدقع اذإو : لاق . هب قدصت هل ضوع ال امو «هل

 مدهيل اريجأ رجأتسا اذإ امك راصف « همزلي ررضب الإ دقعلا يف يضمل ا هنكم ال هنأل هيلع ربجي
 دقعلاب ءافولاب هقحلي ال هنأل ‹ لمعلا ىلع مكاحلا هريجأ رذبلا هلبق نم سیل يذلا عنتما نإو .هراد

 رذع ناك اذإ الإ ‹ ةراجإلا ةلزنمب مزال دقعلاو ررض

 لضف نأل « لضفلا يف يأ :ش ( هيف اثبخ بجوأ ضرألا عفانم يف كلما داسفو ضرألا نم جرخيو

 :ش ( هب قدصت هل ضوع ال امو « هل باط ضوعب هل ملس امف ) :م هریغ ضر نم هل جرخ عرز

 . هيف ثبخلا نکمتل
 ربجي مل لمعلا نم رذبلا بحاص عنتماف ةعرازملا تدقع اذإو ):م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 الإ خسفلا هنكمي الو ربجيف رذبلا ءاقلإ دعب امأ « رذبلا ءاقلإ لبق اذه لمعلا ىلع يأ :ش ( هيلع

  هنكميال هنأل ) :م ءاهقفلا دنع مزال دقعلا نأ انيب دقو « نيبناجلا نم ًامزال دقعلا ةروريصل رذعب

 ًاريجأ رجاتسا اذإ امك راصف ) :م لاحلا يف رذبلا كالهتسا اذهو :ش ( همزلي ررضب الإ دقعلا يف يضم ا

 ال مدن مث هراد مدهیل الجر هرجأتسا اذإ ام مکحل ا اذه راصف « ربجیال مدن مث :ش ( هراد مدهیل

 . ءافولا همزليف ةراجإلا ةلزنمب مزال دقعلاو هيلع ربجي

 دقملاب ءافولاب هقحلي ال هنأل ؛ لمعلا ىلع مكاحلا هربجأ رذبلا هلبق نم سيل يذلا عنتما نإو ) :م

 نأ دمحأ نع ةياور يف الإ ةماعلا لوق اذهو « ءافولا همزليف :ش ( ةراجإلا ةلزنمب مزال دقعلاو ررض

 ةنس ضرأ ةعارز ىلع نالجر دقاعت اذإ : « هرصتخم ١ يف يخركلا لاقو . هدنع مزال ريغ دقعلا

 نا دیرآال لاقوآ «هریغالو ضرألا هذه عزا نآدیرأال لات عرزبال نا امهدحأل اذه مث

 هلف رذبلا لبق نم عنتمملا ناك اذإف « اذه يف رظنت كنإف اهريغ عرزأ نأ ديرأو ضرألا هذه عرزأ

 . كلذ

 ةعرازملل ةراجإلا تناك ولو . رذع نم الإ عنتمي نأ هل سيلف رذبلا هلبق نم سيل ناك ن إو

 الو ضرألا هذه عرزي الو ةعرازملا عدي نآ رجأتسملا دارأ مث « اهنم جرخي ام ريغ رجأب تعقو

 . ضبقا هل ليقو « كلذ هل نكي مل اهريغ عرزأو ضرألا هذه عرزأ ال لاق نإو « كلذ هلف اهريغ

  كيلع ناك ةنسلا تمت اذإف « ‹ عرزت مل تئش نإو ‹ تعرز تئش نف <« ‹ كيدي يف نوكيف ضرألا

 مل ةعارزلل اًضرأ رجؤأ ال نآ يل ادب دق لاقو ضرألا بحاص عنتما نإو . رجألا نم تيمس ام

 . كلذ يف رذع هل نوكي نأ الإ ضرألا ميلست ىلع ربجي نأو كلذ هل نكي

 ءربخلا ىلإ جاتحي الف ةمات ناكو « مزال دقعلاو هلوق نم ءانثتسا :ش ( رذع ناك اذإ الإ ) :م

 ‹ ناک ربخ ارذع نوکی اذه ىلعف « بصنلاب ارذع خسنلا ضعب يفو . رذعدجو اذإ الإ ىنعملاو
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 برك دقو هلبق نم رذبلاو ضرألا بر عنتما ولو : لاق . ةعرازملا هب خسفيف ةراجإلا هب خسفي
 یلاعت هللا نيبو هنیب امیف امأ « مكحلا يف اذه ليق . باركلا لمع يف هل ءيش الف ضرألا عرازملا

 ةعرازملا تلطب نيدقاعتملا دحآ تام اذإو : لاق . كلذ يف هرغ هنأل لماعلا ءاضرتسا همزليف

 ةراجإلاب ارابتعا

 بجوملا يأ ارذع عانتمالا ناك اذإ الإ هريدقت ردقم ىلإ اًدئاع هيف ارقتسم اريمض همسا نوكيو

 هب خسفي خسنلا ضعب يفو «رذع هلوقل ةفص ةلمجلا هذه :ش ( ةراجإلا هب خسفي ) :م ارذع عانتمالا

 لاق ءانركذ امك ىنعم ةراجإ اهنأل :ش ( ةعرازملا هب خسفيف ) :م ةيببسلل هب يف ءابلاو « ةراجإلا
 نمالإ هئادأ ىلع ردقي ال حداف نيد ضرألا بر ىلع نوكي نأ رذعلا : «هرصتخم » يف يخركلا

 . هيف اهعيبي نأ هلف ضرألا هذه نمث

 » يف لاقو . خسفي نأ ضرألا برل هنم فاخي اًقراس عرازملا ناك ول «يباتعلا یواتف» يفو

 ‹ لماعلا ةنايخو « لمعلا نع لماعلا دعقي يذلا ضرملا : ةثالث راذعألاو « يفاكلا حرش

 . ضرألا عيب ىوس هدنع ءافو ال يذلا نيدلاو

 « رفاسي وأ لمعلا كرتي نأ لماعللادب مث فصنلاب ةلماعم ًالخن هلإ عقو ولو : لاق مث

 ادب نإ اذكو . هريغب ةناعتسالا هنكمأ هنأل « هقح ىف رذعب سيل اذه نأل « لمعلا ىلع ربجي هنإف

 هنأل « هقح يف ررض ال هنأل « كلذ هل نكي مل لماعلا منيو هسفنب لمعي نأ لخلا بحاصل
 . خسفلا عنتماف « رذعلا ققحتي ملف ًائيش هيلع دسفي

 لمع يف هل ءيش الف ضرألا عرازملا برك دقو هلبق نم رذبلاو ضرألا بر عنتما ولو : لاق) :م

 ضرألا بلق يأ « برك دقو هلوق يف واولااذكو « لاحلل رذبلاو هلوق يف واولا :ش ( بارکلا

 . هردصم رسكلاب بركلاو « ةعارزلل

 ءاقلإ لبق هنم رذبلاو دقعلا نم رذبلا بر عنتما اذإ ينعي لماعلل يآ « هل ءيش الف هلوقو

 جراخلا نم جرخي موق لمعلاو « دقعلاب موقي اغنإ هلمع نأل باركلا لمع يف لماعلل ءيش ال رذبلا

 . ایش بجوتسی الف هدعب جراخ الو

 لاقو ‹ رهاظ ءاضقلا يف ينعي مكحلا يف باوجلا اذه ليق يأ :ش ( مکحلا يف اذه ليق ) :م

 ام ) :م ًارهاظ ءاضقلا وه هوحنو باركلا لجأ نم هل ءيش ال عرازملا نأ انلق يذلا يأ يزارتألا

 ينعي ‹ لعفلا اذه يف يأ :ش ( كلذ يف هرغ هنأل لماعلا ءاضرتسا همزليف ىلاعت هللا نيبو هنيب امف

 نأب ىقبيف عوفرم رورغلا نأل « هلثم رجأ لماعلا يطعي نأب ىلاعتو هناحبس هللا نيبو هنیب امیف

 . هاضر بلطي

 درو دقعاذه نأ ينعي :ش ( ةراجإلاب ؟رابتعا ةعرازملا تلطب نيدقاعتملا دحأ تام اذإو : لاق ) م
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 ملو ىلوألا ةنسلا يف عرزلا تبن املف نينس ثالث اهعفد ناك ولف . تاراجإلا يف هجولا رم دقو

 مسقيو عرزلا دصحتسي ىتح عرازملا دي يف ضرألا كرن ضرألا بر تام ىتح عرزلا دصحتسي
 ةاعارم ىلوألا ةنسلا يف دقعلا ءاقبإ يف نأل ؛ نيتنسلا نم يقب اميف ةعرازملا ضقتنتو طرشلا ىلع

 لماعلاب ررض هيف سيل هنأل ؛ ةغلاثلاو ةيناثلا ةنسلا فالخب « نيقحلل

 باوج اذه «ةريخذلا»و « طوسبملا» يفو . ةراجإلاك نيدقاعتملا دحأ توب لطبيف عفانملا ىلع

 ةراجإ الب ىقبي هانعم « عرزلا دصحتسي نأ ىلإ ةعارزلل ادقع ىقبي ناسحتسالا يفو « سايقلا

 علقل قبي مل ول هنأل « عرازلل ارظن دقعلا انيقبأ انأل ‹ عرازملا ىلع رجألا بجي ال ىتح ةأدتبم

 . نيدقاعتملا ريغ ىلع ررضلا قاحلإ زوجي الو عرازملا هب ررضتيف ضرألا بر ةثرو

 دارملا نأ ملعو « هرخآ ىلإ اهعفد ناك ولف : هلوقب -ىلاعت هللا همحر- فنصملا راشأ هيلإو

 لصفي ملو هيلي اميف روكذم هلبق نوكي يذلا نأل « عرزلا دعب ام نيدقاعتملا دحأ تام اذإو هلوقب

 ملو « ناسحتسالا هجو يف هلوق يف تبانلا باوج ركذ هنكلو « تبني مل وأ عرزلا تبن ام نيب

 . ةلأسملا لوأ قالطإ يف هلوخد ىلع ادامتعا كلذ كرت هلعلو « هتوم دنع تبني ملام باوج ركذي

 يقب ول هنأل هلوق وهو :ش ( تاراجإلا يف هجولا رم دقو ) م اًقلطم دقعلا ىقبي ةثالثلا دنعو

 توملاب لقتني هنأل « دقعلاب ةقحتسم دقاعلا ريغل ةكولمملا ةرجألا وأ ةكولمملا ةعفنملا ريصت دقعلا

 . زوجي ال كلذو « ثراولا ىلإ

 عفد ولف يآ « هلبق ام ىلع عرضتم هنأل « اًعلاب هرکذ :ش ( نینس ثالث يف اهعفد ناک ولف ) :م

 مل يأ :ش ( دصحتسب ملو ىلوألا ةنسلا يف عرزلا تبن املف ) :م نينس ثالث ةدم رخآ ىلإ ضرألا

 مسقيو عرزلا دصحتسي ىتح عرازملا دي يف ضرألا كرت ضرألا بر تام ىتح ) :م داصحل ا ناوأ ىجي

 توجب دقعلا خسفي هنأل « ذخألا قح ةثرولل تبثي ال نأ سايقلاو « اًتاسحتسا :ش ( طرشلا ىلع

 . دقاعلا

 زوج ةراجإلادقعو رذعلا لجأل اًتاسحتسا هانيقبأ انآ الإ : « يفاكلا حرش » يف لاق

 . ىلوأ ناك رذعلا ءاقبب ىقبي نألف ءرذعلل

 دقعانردق ةراجإلا ةدم تهتنا رحبلا ةحل طسوت املف ةنيفس رجأتسا ول هنإ: انلقاذهلو

 ناك دقعلا لجأل ىقبي نألف رذعلا لجأل أدتبم ادقع ردق اذإف « رذعلا ناكل رجأب ةأدتبم ةراجإللا

 ؛ نيتنسلا نم يقب اميف ةعرازملا ضقعنتو ) :م طرشلا ىلع ةثرولاو عرزلا مستقا عرزلا كردأ اذإف ىلوأ

 . ةثرولا قحو عرازملا قح يأ :ش ( نيقحلل ةاعارم ىلوألا ةنسلا يف دقعلا ءاقبإ يف نأل

 دعب ءيش هل بشي مل هنأل :ش ( لماعلاب ررض هيف سيل هنأل ؛ ةشلاثلاو ةيناثلا ةنسلا فالخب ) :م
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 رفحو ضرألا برك امدعب ةعارزلا لبق ضرألا بر تام ولو . سايقلا ىلع امهيف ظفاحيف

 لمع ام ةلباقمب لماعلل ءيش الو عرازملا ىلع لام لاطبإ هيف سيل هنأل ةعرازملا تضقتتنا راهنألا

 ىلإ جاتحاف ضرألا بحاص قحل حداف نيدب ةعرازملا تخسف اذإو . ىلاعت هللا ءاش نإ هنیبن امک

 «ءيشب راهنألا رفحو ضرألا برك اب هبلاطي نأ لماعلل سيلو « ةراجإلا يف امك زاج عابف اهعيب

 . ءيش بجي مل جراخلا مدعنا اذإف ‹ جراخلاب موق امنإ وهو دقعلاب موقتت امنإ عفانملا نأل

 ةيناثلا ةنسلا نم ظفاحيف كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( سايقلا ىلع امهيف ظفاحيف ) :م ءيش

 . نيدقاعتملا دحأ تومب ةعرازملا لطبت ثيح سايقلا هجو ىلع ةثلاثلاو

 هنأل ؛ ةعرازملا تضقتنا راهنألا رفحو ضرألا برك امدعب ةعارزلا لبق ضرألا بر تام ولو ) :م

 ىقبي ثيح لقب عرزلاو ضرألا بر تام اذإام فالخب :ش ( عرازملا ىلع لام لاطبإ هيف سيل

 م عرازملا لام لاطبإ خسنلا ضعب يفو « علقلا فلك ولو عرازملا ىلع لام لاطبإ هيف نأل « دقعلا

 امك ) :م ءيش بجي الف جراخ الو جراخلا موقنت عفانملا نأل :ش ( لمع ام ةلباقمب لماعلل ءيش الو)

 . دقعلاب موقتت اغنإ عفانملا نأل اذه دعب هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ هنیبن

 لقثم لكو « هلقثأ يأ « رمألا هحدف نم ليقث يأ :ش ( حداف نيدب ةعرازملا تخسف اذإو ) :م

 بحاص قحا ) :م نیتلمهم ءاحو لادو ءاف هتدامو هبوطخ رهدلا حداوف دیرد نبا لاقو . حداف

 يأ :ش ( زاج عابف اهعيب ىلإ جاتحاف ) :م ءيش نيد هلوقل ىرحخأ ةفص ةلمجلا هذه :ش ( ضرألا

 يضملا يف نأل « ةعرازملا دقع خسف يف ارذع ريصي حدافلا نيدلا ينعي « خسفلا زاج ضرألا عيبب

 رذعب خسفي ثيح :ش ( ةراجإلا يف امك ) :م خسفلا زاجف سبحلا وهو ررض هقحلي دقعلا ىلع
 . هوحنو نيدلا

 اهنأل تادايزلا تاياور ىلع ىارلا وأ ءاضقلا نم ةعرازملا خسفل دبال (ةريخذلا» يفو

 ءاضقلا وأ اضرلا ىلإ جاتحي ال « ريغصلا عماجلا»و (طوسبملا » ةياور ىلعو « ةراجإلا ىنعمب

 تخسف هلوقو . «عماجلا»و «لصألا» ةياورب مهضعبو « تادايزلا ةياورب ذخأ نيرخأتملا ضعبف

 . مهفاف « تادايزلا» ةياور راتخا هنآ ىلإ ريشي ةراجإلاب هيبشتلاو

 هانيب ام ىلع هلوقب دوعوملا وهاذهو « ضرألا بحاص يأ :ش ( هبلاطي نأ لماعلل سيلو ) :م

 اغنإ وهو «دقعلاب موقنت امنإ عفانملا نأل ؛ ءيشب راهنألا رفحو ضرألا برك ام ):م ىلاعت هللا ءاش نإ

 :ش ( ءيش بجي مل جراخلا مدعنا اذإف ) :م جراخلاب موق هيف نحن اميف دقعلا يآ :ش ( جراخلاب موق

 بر لبق نم ناك ول امأ « لماعلا لبق نم رذبلا ناك ول نأ ميقتسي اغنإ ليلعتلا اذهب باوج ا اذهو

 ‹ ضرألل ارجأتسم نوكي لماعلا لبق نم ناك اذإ رذبلا نأل « هلمع لثم رجأ لماعللف ضرألا
 موقتي الو دقع ريغ نم هلمع ىقبيف «لماعلا لمع ىلعال ضرألا ةعفنم ىلع ًادراو دقعلا نوكيف
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 عيبلا يف نأل ؛ عرزلا دصحتسي ىتح نيدلا يف ضرألا عبت مل دصحتسي ملو عرزلا تبن ولو

 . لاطبإلا نم نوهأ ريخاتلاو عرازملا قح لاطبإ

 . ضرألا بر ىلع

 عفانم ىلع ادراو دقعلا ناكف « لماعلل ارجأتسم وه نوكيف ضرألا بر نم رذبلا ناك اذإ امأ

 ‹ «ةريخذلا» يف اذك « هلمع لثم رجأب هيلع عجريف ضرألا بر ىلع هلمعو هعفانم موقتيف لمعلا

 موقامنإدقعلاو ‹ دقعلاب ضرألا بر ىلع موقتيامنإ هلمعو ريجألا عفانم نإف « رظن هيف ليق

 . ءيش بجي مل جراخلا مدعنا اذإف « جراخلاب

 هرکذ :ش ( عرزلا دصحتسي ىتح نيدلا يف ضرألا عبت مل دصحتسي ملو عرزلا تبن ولو ) :م

 ام حداف نيد ضرألا برل قحل مث تبشي ملو لماعلا عرز اذإ باتكلا يف ركذي ملو ًاعيرفت
 .همکح

 بحاصل سيل هنأل « كلذ هل يباتعلا ركب وبأ لاق «هيف خياشملا فلتحا « ةريخذلا » يفو

 خسفرذبلا بحاصلاولاقاذهلو «كالهتسا ريذبتلا نأل «مئاق لام نيع ضرألا يف رذبلا

 .ةعرازملا

 ىرت الأ كالهتسا ال رامشتسا ريذبتلا نأل « كلذ هل سيل ظفاحلا قاحسإ وبأ خيشلا لاقو

 ناك اذإف « هلام كالهتسا ناكل ال امهنأ عم يبصلا ضرأ ةعارز ناكلي يصولا وأ بألا نأ

 . مئاق لام نیع عرازملل ناک كلذك

 موقتف ‹اروذبم رذبلا ةصح هلف هنم رذبلاو عيبلا لماعلا زاجأ ول «يباتعلا ىواتف »يفو

 هعابف ضرألا بر نم رذبلا ناك نإو . نمثلا نم لضفلا ةصح هلف ةروذبم ريغو ةروذبم ضرألا

 يرتشملا هاقس نإو . لخدي ضرألا يف رفح نإ ليقو . هركذ نودب رذبلا لخدي ال تابنلا لبق
 . عوطتم يرتشملاو عئابلل وهف كردأو تبثي ىتح

 ضقن مهل سيلو نهترملا وأ رجأتسملا وأ عرازملا ةراجإ نودب ذفني مل ضرألا بر عاب ولو

 هتراجإ ىلع فقوتي عرازملا نم رذبلاو هلبق وأ عرزلا دعب ضرألا بر اهرجأ ول اذكو . فقوتلا
 . عیبلاک

 ريخأتلا يف نأ ينعي :ش ( لاطبإلا نم نوهأ ريخاتلاو عرازملا قح لاطبإ عيبلا يف نأل ) :م

 هب ررضلا قاحلإ نم دب نكي مل نإف ‹ لاطبإلا ررض نودب ريخأتلا ررض نكل « ءامرخلاب ارارضإ
 عقيو « عرازملا قح لاطبإ مدع ىلع هلامعتسال لكلل ارظن هيف نألو ؛ نيررضلا نوهأ حجرتي
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 وه نكي مل ضرألا عيب عنتما امل هنأل « نيدلاب هسبح ناك نإ سبسحلا نم يضاقلا هجرخيو

 ناك كردي مل عرزلاو ةعرازملا ةدم تضقنا اذإو : لاق . ملظلا ءازج سبحلاو « اًلاظ

 ىلع امهيلع عرزلا ىلع ةقفنلاو « دصحتسي نأ ىلإ ضرألا نم هبيصن لثم رجأ عرازملا ىلع

 نيبناجلا نم رظنلا ليدعت لثملا رجأب عرزلا ةيقبت يف نأل ؛ دصحتسي ىتح هانعم ‹ امهقوقح رادقم

 لاملا يف لمع اذهو «ةدملا ءاهتناب ىهتنا دق دقعلا نأل امهيلع لمعلا" ناك اغنإو هيلإ راصيف

 ىلع هيف لمعلا نوكي ثيح لقب عرزلاو ضرألا بر تام اذإ ام فالخب اذهو ‹ كرستشملا
 ‹ هتدم يف دقعلا انيقبأ كانه نأل ؛ لماعلا

 ررض هيف ام ىلع حجرتي لكلل رظن هيف امو « اًضيأ مهنيد يف عابي هبيصن نإف ضرألا بر
 نإ) :م سبحلا نم يضاقلا ضرألا بر جرخي يأ :ش ( سبح ا نم يضاقلا هجرخيو) :م ضعبلاب

 لوحي ال نكلو :ش ( ملظلا ءازج سبحلاو « اًلاظ وه نكي مل ضرألا عيب عنتما امل هنأل نيدلاب هسبح ناك

 ىلإ هسبحي نآ هل ناك عرزلا كردأ اذإف « عيبلا ناكمإ دنع هسفن يفخي ابر هنأل ميرخلا نيبو هنيب

 . ةردقلا ترهظف « مناملا لاز هنأل هقح ميرغلا يفويو «ضرألاو « عرزلا نم هبيصن عيبي نأ

 ةلأسم نع ازارتحا ءاضقنالاب ديقو يرودقلا لاق يأ :ش ( ةعرازملا ةدم تضقنا اذإو : لاق) :م

 رجأ عرازملا ىلع ناك) :م كردي مل عرزلا نأ لاحلاو يأ :ش ( كردي مل عرزلاو) :م يتأي امك توما

 نم هبيصن لثم رجأ : «رصتخملا خسن ضعب يفو :ش ( دصحتسي نأ ىلإ ضرألا نم هبيصن لثم
 ةقفنلاو) :م لثملا رجأب قلعتي لوألا ىلعو « هبيصن نم قلعتي يناثلا ىلعف « حصأ كلذو « عرزلا

 يقسلاو « ظفحلا ةنؤم ةقفنلاب دارأو « ضرألا برو « لماعلا ىلع يأ :ش ( امهيلع عرزلا ىلع

 ىتح هانعم) :م ضرألا برو « لماعلا قوقح يأ :ش ( امهقوقح رادقم ىلع) :م راهنألا بركو

 هل ناح اذإ دصحتساو ‹عرزلا دصحأ امهيلع عرزلا ىلع ةقفنلاو : هلوق ىنعم يآ :ش ( دصحتسي

 ليلد اذه :ش ( هيلإ راصيف نيبناجلا نم رظنلا ليدعت لمم ا رجأب عرزلا ةيقبت يف نأل) :م دصحي نأ
 نإو « هب ررضت ةدملا ءاضقنا دنع عرزلا علقب لماعلا انرمأ نإ : اولاق ههجوو « رجألا بوجو

 لمعلا ناك اغإو) :م نيناجلا نم رظنلل ًاليدعت رجأ الب هانيقبف ضرألا بر ررضت رجأ الب هانيقبأ
 . امهيلع لمعلا نوكيف :ش ( كرتشملا لالا يف لمع اذهو « ةدملا ءاهتناب ىهتنا دق دقعلا نأل ؛ امهيلع

 نوكي ثيح لقب عرزلاو ضرألا بر تام اذإ ام فالخب) :م روكذملا مكحلا يأ :ش ( اذهو) :م

 بجي ال هنإف لقب عرزلا نأ لاحلاو « ضرألا بحاص تام اذإ ينعي :ش ( لماعلا ىلع هيف لمعلا

 تضقنا اذإ ةيراعلاو « ةراجإلا فالخب «لماعلا ىلع نوكي لب « امهيلع لمحلا الو « لثملا رجأ

 ( كانه نأل) :م امهل ارظن دصحتسي ىتح عرزلا كرتيو « لئلا رجأ بجي هنإف لقب عرزلاو ةدملا
 دقعلا ةدم يف يأ :ش ( هتدم يف دقعلا انيقبأ) :م لقب عرزلاو ٠ ضرألا بر تام اذإ اميف يأ :ش
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 دقعلا كلذ ءاقبإ اذه نكي ملف ىهتنا دق دقعلا انه اه امآ « لماعلا ىلع لمعلا ىعدتسي دقعلاو

 وهف يضاقلا رمأو هبحاص نذإ ريغب امهدحأ قفنأ نإف . هيلع لمعلا بوجوب لماعلا صتخي ملف

 ‹ هيلع هل ةيالو ال هنأل عوطتم

 امأ) :م لماعلا ىلع لمعلا مايق يضتقي يأ :ش ( لماعلا ىلع لمعلا يعدتسي دقعلاو) :م دقعلل ًامكح

 ةدملا ءاهتناب :ش ( ىهتنا دق دقعلا ) كردي مل عرزلاو « ةعرازملا ةدم تضقنا اذإ اميف يأ :ش ( انه اه

 لمعلا قاقحتسا نأل :ش ( هيلع لمعلا بوجوب لماعلا صتخي ملف دقعلا كلذ ءاقبإ اذه نكي ملف) :م

 هنأل ؛ امهيلع نوكي لب « هيلع نوكي الف دقعلا قبي ملف « دقعلاب ةدملا يف ناك اغإ لماعلا ىلع

 . كرتشملا لالا ىلع لمع

 ضرألا بر نأ قرفلا نايب « ضرألا بر تام اذإ ام فالخب هلوق يف : ةعيرشلا جات لاقو

 يف ضرألا ةعفنم ذإ ءام ةراجإ بجي ال هنأل «رجألا باجيإ رذعتف ةعرازملا دقع يقب تام ىتم

 ةدحأو نيع ءازإب نينامز باجيإو ‹ريناند وأ ` مهارد لخملا رجأو جراخلا ضعب وهو ةدحأو ةدم

 ةدم تضقنا اذإ امأ . ىرحأو ىلوأ زوجي ال نأل « ةدحاو ةعفنم ءازإب نيلدبلا باجيإف ءزوجي ال

 ةدم يف ضرألا ةعفنم ءازإب نيرجأ نيب اعمج نوكي الف ةراجإإلا تابثإ ىلإ جاتحيف ةعرازملا

 . زئاج اذهو « ةفلتخم ةدم ىف نيرجألا باجيإ نوكي لب «ةدحاو

 ةلأسم ىلع اًعيرفت هركذ :ش ( عوطتم وهف يضاقلا رمأو هبحاص نذإ ريغب امهدحأ قفنأ نإف) :م

 ةيالو ال هنأل) :م اعوطتم ناك انإو « لقب عرزلاو « ةعرازملا ةدم تضقنا اذإ اميف يأ « يرودقلا

 رادقمب هبحاص ىلع عجري ىتح يضاقلا رمأب قفنأ اذإ ام فالخب « رخآلا ىلع امهدحأل :ش (هل

 . هرمأ حصف ةيالو يضاقلل نأل ؛ هتصح

 . عربتلاب فصوي الف هسفن قح ءيجي هنأل قافنإلا يف رطضم وه : ليق نإف

 نأل ‹« قافنإلا ىلع ربجم ريغ هنألو « ىضاقلا رمأب قافنإلا هنكي هنأل ؛ رطضم ريغ وه : انلق

 . «ةريخذلا» ىف اذك ¢ ءيجي امك ًالقب عرزلا ذخأ ةيالو هل

 ىصوملا قفنأف « رخآل اهرمتو « ناسنإل هلخن ةبقرب ىصوأ ول امك اذه لعجي ال مل :تلق نإف

 نوكي ال هنإف «رمثلا بحاص رمأ ريغبو « يضاقلا رمأ ريغب رمشلا بحاص ةبيغ يف ةبقرلاب هل

 . انهاذك « اعربتم

 نينثا نيب ليخنلا ناك اذإ ام ىلع ساقي نأ حيحصلاو « حيحص ريغ اذه ىلع كسايق : تلق

 . عرزلا ةلأسم يف اذك « اعربتم نوكي هنإف يضاقلا رمأ ريغب هيلع رخآلا قفنأف امهدحأ باغو

 م اًعربتم نوكيف هبحاص ىلع هل ةيالو ال قفنأ يذلا نأل يأ :ش ( هيلع هل ةيالو ال هنأل) :م
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 دارأ ولو . عرازم اب ارارضإ هيف نأل ‹ كلذ هل نكي مل ألقب عرزلا ذخأي نأ ضرألا بر دارأ ولو

 وأ هبيصن ةميق هطعأ وأ امكنيب نوكيف ‹ عرزلا علقا : ضرألا بحاصل ليق ًالقب هذخاي نأ عرازملا
 ؛ هيلع ربجي ال لمعلا نم عنتما ال عرازملا نأل ‹ هتصح يف هقفنت اب عجراو عرزلا ىلع تنأ قفنأ

 هذه نيب ريخم ضرألا برو « هسفنل رظنلا كرت دقو « هل رظن يهنملا دوجو دعب دقعلا ءاقبإ نأل
 . ررضلا عفدتسي كلذ لكب نأل ؛ تارايخلا

 لئاسم نم وهو «اًضيآ اعيرفت هرکذ :ش ( كلذ هل نكي مل ًالقب عرزلا ذخأي نأ ضرألا بر دارأ ولو)

 :ش ( عرازمل اب ارارضإ هيف نأل) :م ةدملا ءاضقنا دعب يأ « كلذ ضرألا برل نكي مل يأ « لصألا

 ريخأتلا نأل « لثملا رجأب دصحتسي نآلا ىقبيف ةياهن هلو «ضرألا عرز يف دعتب سيل عرازملا نأل

 . لاطبإلا نم نوهآ

 عمو ‹«ضرألا برب ارارضإ عرازملا علق يف اذكف عرازملاب رارضإ اذه يف نأ امك : ليق نف
 . (طوسبملا» يف هركذ . هعلق عرازملل زاج كلذ

 ر ر ر ي مر ۽ ڪن اتال علقلا بلط يف تنمتم ضرالا بر : تق انلق

 ام عرزلا نم هبيصي نأ فاخي اب رف «لثملا رجأ نم هيلع بجي ام علقلاب هسفن نع دري هنإف عرازلا

 . كلذب قبي ال

 عرزلا علقا : ضرألا بحاصل ليق) :م ةدملا ءاضقنا دعب :ش ( ًالقب هذخأي نأ عرازملا دارأ ولو) :م

 حلقا : هل لاقي نأ :لوألا . ةثالثلا تارايخلا هل ضرألا بر نأ ىلإ اذهب راشأ :ش ( امكنيب نوكيف

 : هل ليق وآ يأ :ش ( هبيصن ةميق هطعأ وأ) :م هلوقب هيلإ راشأ ام : يناثلاو « امكنيب نوكيف عرزلا

 ى ةيناث ةصح هطعأ

 هتصح ىلع تقفنأ اب عجرا مث ڈ هلک عرزلا ىلع تنآ قفن ذأ هل ليقوأ : يأ :ش ( هتصح يف هقفنت

 م دقعلا ةدم ءاضقنال لمعلا ىلع يأ :ش ( هيلع ربجي ال لمعلا نم عنتما ال عرازما نأل) :م هبيصن يف

 ضرألا ءاقبإب نكلو « هتدم ءاهتناب ىهتنا هنأل ةعرازملا دقع هب دري مل :ش ( دقعلا ءاقبإ نأل)

 هل رظن يهنملا دوجو دعب) :م دقعلا ىلع هانبمو لثملا رجأ بجي اذهبو « دقعلا ةهبشب عرزلاب ةلوغشم

 : م ءاهلا رسكو « نونلا نوكسو « ميملا مضب وهو ةدملا يضم يهنمل اب دارأو « عرازملل يأ :ش (

 تارايخلا هذه نوب ريخم ضرألا برو « كلذ ةيالو هلو « علقلا ةدارإب :ش ( هسفنل رظنلا كرت دقو)

 . انآ تركذ يتلا « ةثالثلا

 م كلذ وحن وأ امهنيب رمأو هرمأ وأ :ش ( تارايخلا هذه نيب ريخم ضرألا برو) :م : هلوقو

 هنأ دارأ رابتعاب تاراشإلا مسا ريكذتو « تارايخلا لكب يأ :ش ( ررضلا عفدتسي كلذ لكب نأل)

 . ريختيف كلذب هسفن نع ررضلا عفدي



 بر ىبأو عرزلا دصحتسي نأ ىلإ لمعن نحن : هتثرو تلاقف عرزلا تابن دعب عرازملا تام ولو
 دقعلا انيقبأ انأل ءاولمع امب مهل رجا الو ضرألا بر ىلع ررض ال هنأل « كلذ مهلف ضرألا

 امل ةثالثلا تارايخلا ىلع كلاملاو ء انيب امل لمعلا ىلع اوربجي مل عرزلا علق اودارا ناف « مهل ارظن

 يف هاطرش نإف ‹ صصحل اب امهيلع ةيرذتلاو عافرلاو سايدلاو داصحلا ةرجأ كلذكو : لاق . انيب

 تدسف لماعلا ىلع ةعرازملا

 بر ىبأو عرزلا دصحتسي نأ ىلإ لمعن نحن : هتثرو تلاقف « عرزلا تابن دعب عرازملا تام ولو) م

 بر ىلع ررض ال هنأل) :م عرزلا دصحتسي نأ ىلإ اولمعي نأ ةثروللف يأ :ش ( كلذ مهلف ضرألا

 ( مهل ؟رظن دقعلا انيقبأ انأل) :م هريغب وأ ضاق ءاضقب ناك ءاوس :ش ( اولمع اب مهل رجأ الو ضرألا

 نإف) :م مهريغل ارظن ءاقبإلا ناك اذإ نوكي اغإ رجألا قاقحتسا نأل « رجألا نوقحتسي الف :ش

 ‹ مهل ارظن دقعلا انيقبأ انأل : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب امل لمعلا ىلع اوربجي مل عرزلا علق اودارأ

 ةميق ءاطعإ وأ ‹ علقلا يهو :ش ( ةلالثلا تارايخلا ىلع كلاملاو) :م مهيلع اررض بلقنا اوربجأ ولف

 نع عنتما امل عرازملا نأل : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب ال) :م عرزلا ىلع قافنإلا وأ < عرازملا بيصن

 . هيلع ربجي ال لمعلا

 اذإ اميف امهيلع ةقفنلا نأ امك يأ :ش ( داصحلا ةرجأ كلذكو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 اهرسكو « ءاحلا حتفب وهو « داصحلا ةرجأ امهيلع كلذك كردي مل عرزلاو ةعرازملا ةدم تضقنا

 ٠٤١١( ةيآلا : ماعنألا) € هداصح موي هقح اوتآو :  یلاعتو هناحبس هلوق يف امهب یوقو « ناتخل

 ريصي ىتح اوجرخي ينعي « اهيلع نوكتو «رقبلا قالطإب ماعطلا ًاطوي نأ وهو :ش ( سايدلاو) :م

 سايد : يرهزألا لاقو . ةسايدو <« ًسايدو ةسايدو اسود هسودي سركلا ساد ردصم وهو اًنبت

 يف هايإ ءاهقفلا لامعتساو « فيسلا لفس سايدلاو : يكاكلا لاقو .دحاو هساودو « سركلا

 ۰ . زئاج ةسايدلا عضوم

 لب « كلذك سيلو « ةسايدلا ردصملا اغنإو « اردصم سيل سايدلا نأ ىلإ ريشي اذه :تلق

 عفري نأ وهو اهحتفو ءارلا رسكب :ش (عافرلاو) :م : يقانفغلا لاقو . انركذ امك ناردصم امهالك

 ۾ نمرخ ةيسرافلابو «نارجلا رصم لهأ هيمستو سايدلا عضوم وهو رديبلا ىلإ عرزلا

 يأ :ش (صصحل اب امهيلع) :م حايرلاب نبتلا نم بحلا زييمت وهو ديدشتلاب ارذ نم :ش (ةيرذتلاو)

 . عرازماو ضرألا بر ىلع
 ةعرازملا يف) :م ةروكذمل ا ءايشألا صحخأ دقعلا يف نادقاعتملا طرش نإف يأ :ش ( هاطرش نإف) :م

 ىلع طرشلا نودب هنأل دسفت ال : دمحأو « يعفاشلا دنعو . ةعرازملا يأ :ش ( تدسف لماعلا ىلع

 لامعأ نم سيل المع دقمعلا يفاطرش ولاذكو . ضرألا بر ىلع هاطرش ولاذكو . لماعلا

 هنأل < دسفت ال اهلامعأ نم ناك اماطرش ولو . تدسف ضرألا بر وأ « لماعلا ىلع ةعرازما
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 ماع وه لب ‹ كردي مل عرزلاو ةدملا ءاضقنا وهو ةروصلا نم ركذ اب صتخمب سيل مكحلا اذهو

 لام ىقبيف ‹ دوصقملا لوصحل عرزلا يهانتب ىهانتي دقعلا نأ كلذ هجوو . تاعرازملا عيمج يف

 هيفو ‹« هيضتقي الو كلذ دقعلا يف اطرش اذإو . امهيلع هتنؤم بجيف دقع الو امهنيب كرتشم

 همحر- فسوي ىبأ نعو . لماعلا ىلع نحطلا وأ لمحلا طرشك دقعلا دسفي امهدحأل ةعفنم

 خلب خیاشم رایتخاوهو عانصتسالاب رابعا لماعتلل لماعلا ىلع كلذ طرش اذإ زوجي هنأ :-هللا

 . انرايد يف حصألا وه اذه : يسخرسلا ةمئألا سمش لاق

 . دقعلا هيضتقي ال اًطرش

 هيفو «زاج هعمجيو هدصحي نأ عرازملا ىلع طرتشا اذإ : فسوي يبأ نع «لزاونلا» يفو

 يف ادحأ فرعأالو ء داصحلا طرشب ةعرازملا نازيجي ىيحي نب ريصنو « ةملس نب دمحم ناك

 ‹ ةيقسلاو : « ةصالخلا» يفو . ذخأن هبو : ثيللا وبأ هيقفلا لاقو . كلذ يف امهفلاخ امهنامز

 . خلب خياشم هزوجو « داصحلا طرشك لاملا بر تيب ىلإ لمحلاو

 ةروصلا نم ركذ اب صتخمب سيل) :م دسفم هوحنو داصحلا طارتش ثا يأ :ش ( مكحلا اذهو) :م

 هذه ركذ يرودقلا ناك الو :ش ( تاعرازملا عيمج يف ماع وه لب ‹ كردي مل عرزلاو ةدملا ءاضقنا وهو

 : خيشلا لاقو . كلذب اهصاصتخا مهوم ناك كردي مل عرزلاو « عرزلا ةدم ءاضقنا بيقع ةلأسلا

 . خلإ .. . مكحلاو : هلوقب مهولا اذه

 ‹ءلماعلا ىلع ةروكذملا ءايشألا دحأ ةرجأ طارتشاب دقعلا داسف هجو يأ :ش ( كلذ هجوو) :م

 عرزلا يهانت وهو :ش ( دوصقملا لوصحل عرزلا يهانتب ىهانتي دقعلا نأ) :م امهيلع ةرجألا بوجوو

 ءاهتناب هئاهتنال دوجوم دقع الو يأ :ش ( دقع الو امهنيب كرتشم لام ىقبيف) :م دوصقملا لوصحب

 ىهتنا اذإف ءامهيلع ءامنلا ذإ امهيلع ةنؤملا نوك دقعلا ةيضق نأل :ش ( امهيلع هتنؤم بجيف) :م ةدلا

 . امهيلع بجيف لماعلا ىلع قبي مل دقعلا

 هيضتقي ال هنآ لاحلاو يأ :ش ( هيضتقي الو) :م طرش يأ :ش ( كلذ دقعلا يف اطرش اذإو) :م

 دقعلا دسفي) :م نيدقاعتملا دحأل ةعفنم طرشلا يف نأ لاحلاو يأ :ش ( امهدحأل ةعفنم هيفو) :م دقعلا

 وأ يآ :ش (نحطلا وأ) :م ضرألا بر لزنم ىلإ اهوحنو ةطنحلا لمح يأ :ش (لمحلا طرشك

 . ةيقبتلا طرش اذكو :ش ( لماعلا ىلع) :م نحطلا طرش

 لماعتل يأ :ش ( لماعتلل لماعلا ىلع كلذ طرش اذإ زوجي هنأ -هللا همحر -فسوي يبآ نعو) :م

 نع يورام يأ :ش (وهو) :م سانلا لماعتل زوج ثيح :ش ( عانصتسالاب ارابتعا) :م كلذب سانلا

 لاق) :م امهريغو يخلبلا ركب يبأو « ةملس نب دمحمك :ش ( خلب خياشم رايتخا) :م فسوي يبأ

 م طوسبملا» يف ةمئألا سمش هركذ :ش ( انرايد يف حصألا وه اذه : يسخرسلا ةمئألا سمش
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 دعب هنم ناك امو .لماعلا ىلع وهف ظفحلاو يقسلاك كاردإلا لبق لمع نم ناك ام نآ : لصاحلاف

 . هانيب ام ىلع امههابشأو سايدلاو داصحلاك ةياورلا رهاظ يف امهيلع وهف ةمسقلا لبق كاردإلا
 يقسلا نم رمللا كاردإ لبق ناك ام اذه سايق ىلع ةلماعلاو « امهيلع وهف ةمسقلا دعب ناك امو

 ءامهيلع وهف ظفحلاو دادجلاك كاردإلا دعب ناك امو ‹ لماعلا ىلع وهف ظفحلاو حيقلتلاو

 ام نأ) :م هلوقب لوألا ىلإ راشأ «ماسقأ ةثالث لامعألا نأ ىلإ مالكلا اذهب راشأ :ش ( لصاحلاف)

 يأ :ش ( لماعلا ىلع وهف ظفحلاو يقسلاك) :م عرزلا كاردإ لبق يأ :ش ( كاردإلا لبق لمع نم ناك

 . هظفحو عرزلا يقسك

 يآ :ش ( كاردإلا دعب) :م لمعلا نم يأ :ش ( هنم ناك امو) :م : هلوقب يناثلا ىلإ راشأو

 (هانيب ام ىلع امههابشأو سايدلاو داصحلاك ةياورلا رهاظ يف امهيلع وهف ةمسقلا لبق) :م عرزلا كاردإ

 يبآ نع يور ام نع زرتحا ةياورلا رهاظ يف هلوقب ديقو « هرخآ ىلإ هجو : هلوق ىلإ هب راشآ :ش
 . دسفم ريغ لماعلا ىلع اذه طارتشا : لاق هنأ فسوي

 لمعلا نم ناك امو يأ :ش ( امهيلع وهف ةمسقلا دعب ناك امو) :م : هلوقب ثلاثلا ىلإ راشأو

 لك ىلع نكل ءامههابشأو نحطلاو « تيبلا ىلإ لمحلاك نيدقاعتملا ىلع وهف جراخلا ةمسق دعب
 هكلم يف ريبدتلا ناكف «رخآلا كلم نع امهنم دحاو لك كلم زييمتل ةصاخ هبيصن يف امهنم دحاو

 يف ليصفتلا نم ركذام سايق ىلع ةاقاسملا يأ :ش (اذه سايق ىلع ةلماعملاو) :م ةصاخ هيلإ

 يقس وحن رمثلا كاردإ لبق ناك يذلا يآ :ش ( يقسلا نم رمفلا كاردإ لبق ناك ام) :م ةعرازملا

 ‹ ةقانلا لحفلا حقل هنمو ءاهركذ نم اهتمعطأ اذإ ةلخنلا تحقل نم :ش ( حيلقتلاو) :م راجشألا

 . رطملا هنم قدوأ اذإ باحسلا حيرلاو

 عفرلا لحم يف ةلمجلا هذه :ش ( لماعلا ىلع وهف) :م راجشألا ظفح يآ :ش ( ظفحلاو) :م

 برض ليبقلا اذه نمو ‹ طرشلا ىنعم أدتبملا نمضتل ءافلا تلخدو « ناك ام هلوقل ربخ اهنأ ىلع

 ةثالثلل هيف فالح الو « ةرضملا شئاشحلا عطقو « يقاوسلا ةيقنتو « نيجاجألا حالصإو ديلجل ا

 . لخنلا لوصأ ىلع ءاملا اهيف عمجي يتلا رفحلا يه نيجاجألاو

 رهو ةلمهملا لادلابو « ميجلا رسكب دادحجملاو :ش ( ظفحلاو دادجلاك كاردإلا دعب ناك امو) :م

 . نيتمجعملا نيءازلاب زازملاك : خسنلا ضعب يفو . لخنلا ةرمث عطق دارملاو ‹ عطقلا

 ‹رمشلا عطق يف صاح زازجلا نأ الإ رسكلاو « حتفلاب دادجلاك زازجلا : «برغملا» يفو

 ءلمعلا نم هنأل ؛ لماعلا ىلع طاقتلالاو « داصحلاو دادجلا ةدحاو يعفاشلا دنعو . ماع لوألاو

 . انركذ امو : هلوق نم ربخ :ش ( امهيلع وهف) :م امهيلع دمحأو يعفاشلا دنعو
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 ةمسقلا دعب ناك امو ‹ هيف فرع ال هنأل قافتالاب زوجي ال لماعلا ىلع دادحجلاو طرش ولو

 ال ضرألا بر ىلع عرزلا يف داصحلا طرش ولو «دقع الو كرتشم لام هنأل ءامهيلع وهف

 طاقتلا وأ ارسب رمتلا ج وأ ليصقلا لصق دارأ ولو . هيف فرعلا مدعل عامجإلاب زوجي
 دعب امك راصف رسب دادجلاو لصقلا ىلع امزع ال دقعلا ايهنأ امهنأل امهيلع كلذف بطرلا

 . باوصلاب ملعأ هللاو كاردإلا

 . زوجي ال دمحأ نعو :ش ( هيف فرع ال هنأل قافتالاب زوجي ال لماعلا ىلع دادجلا طرش ولو) :م

 وهف ةمسقلا دعب ناك امو) :م ةيعفاشلا ضعب لاق هبو ‹ ضرألا بر لزنم ىلإ لمحلا طرش ول اذكو

 هامسو ‹ دوجوم دقعالو يأ :ش ( دقع الو كرتشم لام هنأل) :م نيدقاعتملا ىلع يأ :ش ( امهيلع

 . ناك ام رابتعاب ةمسقلا دعب اكر تشم

 اتيعم ناك اذإ دحاو لك بيصن نأ ىرت الأ . امهنيب ةمسقلا دعب عومجملا نأ رابتعاب : ليقو

 زوجي ال ضرألا بر ىلع عرزلا يف داصحلا طرش ولو) :م ةيرقلا يف ءاكرش : مهل لاقي ةيرق يف

 . هيف ةثالثلل فالح الو « طرشلا اذه يف يأ :ش ( هيف فرعلا مدعل عامجإلاب

 ‹ ليصقلا هنمو « ءيشلا عطق لصقلاو ‹ليصقلا عطق يأ :ش ( ليصقلا لصق دارا ولو) :م

 م ازاجم ًاليصق هكاردإ لبق عرزلا نومسي ءاهقفلاو « باودلا فلعل رضحخأ زبخي ريعشلا وهو
 ملو « رمفلا نم نوكي ام رسبلاو « أرسب هنوك لاح رمثلا عطق دارأ وأ يأ :ش ( رسب رمتلا ج وا)

 . جضني
 ركذ ام ىلع يأ :ش ( امهيلع كلذف) :م بطرلا طاقتلا دارأ وأ يأ :ش (بطرلا طاقتلا وأ) م

 ۾ هايضمأو هامتآ يأ :ش ( دقعلا ايهنأ امهنأل) :م نيدقاعتملا ىلع طاقتلالاو « دادجلاو ليصقلا نم

 دعبام مكحلا اذه مكح راص يأ :ش ( كاردإلا دعب امك راصف رسب دادجلاو ليصقلا ىلع امزع امل )

 هللاو) :م كاردإلا لبق هايهتنا اذإ كلذكف امهيلع هيف لمعلا نوكي ثيح رمشلاو « عرزلا كاردإلا

 . (باوصلاب ملعأ
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 ةاقاسما باتك

 ‹ ةمولعم ةدم ركذ اذإ ةزئاج الاقو . ةلطاب رمثلا نم ءزجب ةاقاسملا : -هللا همحر -ةفينح وبأ لاق

 ‹اعاشم رمثلا نم اءزج یمسو

 (ةاقاسملا باتک) م

 ثيداحألا ددرولو « اهزاوجب لوقي نم ةرثكل ةعرازملا ىلع ميدقتلا ةاقاسملا قح نم ناك :ش

 . ةاقاسملا لبق ةعرازملا داريإ برض نيبجوم ضارتعا نأ الإ « ربيخ لهأب يب يبنلا ةلماعم يف
 .اهعوقو ةرثكل ةعرازملا ماكحأ ةفرعم ىلإ جايتحالا ةدش : اهدحأ

 ةنيدملا لهأ ةغلب ةلماعملا يهو ةاقاسملا ىلإ ةبسنلاب ةعرازملا لئاسم عيرفت ةرشك : ۍنافلاو

 ىلع اهحالصإب موقي نم ىلإ موركلاو راجشألا عفد ةدقاعم يهف يعرشلا وه يوغللا اهموهفمو

 ةلماعمللاولاق امك اهب نوصتخي ناتغل ةنيدملا لهألو « اهرمث نم مولعم مهس هل نوكي نأ

 . دجسم ةالصللو ‹ةضراقم ةبراضمللو ¢ عيب ةراجٍحالو ¢ ةرباخم ةعرازمللو «ةاقاسم

 . كلذك سيل انهو « نينثا نيب نوكت ةلعافملا : تلق نإف

 ىلع دقعلا نأل وأ « نالف رفاسمو <« هللا هلتاق : مهلوق ىلإ ىرت الأ « مزالب سيل اذه : تلق

 . بيلغتلا باب نم وآ ةعرازملا يف امك نينثا نم ردص يقسلا

 همحر -رفز لاق هبو :ش ( ةلطاب ةرمئلا نم ءزحب ةاقاسملا : -هللا همحر -ةفينح وبأ لاق) م

 نايب مدقت دقو ‹ زوجي الف مودعم وأ لوهجم كلذو ‹ جرخيام ضعبب راجئتسا اهنأل ؛-هللا

 ‹ فسوي وبأ لاق يأ :ش ( ةزئاج : الاقو) :م هدنع ةعارزلاك ةاقاسملا نأل ءةعرازملاك يف كلذ

 : كلامو « يعفاشلا دنعو . ءاملعلا رثكأو « دمحأ لاق هبو « ةزئاج -هللا امهمحر - دمحمو

 . ةاقاسملل اًعبت الإ ةعرازملا زوجت الو ةاقاسملا زوجت

 ةاقاسملاو ‹ ةيعبتلا ققحتي هب هنأل ؛ عبتلا فعض لصألا نوكي نأ كلام دنع ةيعبتلا طرشو

 زوجت ةاقاسملا مث ءاهلك لماعلا ىلع ةرمثلا هيلإ جاتحت اميف نؤملاو توافتلا طرش اذإ هدنع زوجت اغنإ

 لک يف زوجي : مدقلا هلوق يفو ‹ ديدجل ا هلوق يف اذه ‹طقف مركلاو « لخنلا يف يعفاشلا دنع

 اهنألف ةدملا امآ :ش (اًعاشم رمشلا نم اءزج يمسو «ةمولعم ةدم ركذاذإ) :م ةرمث اهل ةرجش

 . ةمولعم ةدم نايب نم دب الف ةراجإلاكو ‹«ةعرازملاك

 ةتس لوأ نم جرخي رمث لوأ ىلع ناك ةمولعم ةدم ركذي ملو ًالخن لجر ىلإ عفد ولف

 ‹ يهتنيو هيف ئدتبي مولعم تقو ةدم لكلو « ةدملا يف لمعلا ىلع عقي دقعلا نأل « اًاسحتسأ
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 همحر- يعفاشلا لاقو . ةعرازملا يف مالكلاك اهيف مالكلاو راجشألا يف ةلماعملا يه ةاقاسملاو

 ؛ ةلماعملل اًعبت الإ ةعرازملا زوجت الو « ةزئاج ةلماعملا : -هللا

 حصي ملف نقيتم ريغ كلذ دعب امو « دقعلا اهيف زاجف دقعلا يف اهلوخد نقيتم ىلوألا ةرمثلاف
 اءزج ىمسملا نكي مل اذإف « ةكرش دقع اهنألف « ةرمثلا نم عاشم ءزج ةيمست امأو . هيف دقعلا

 . ةعرازملا يف امك زوجي الف ةكرشلا عطق ىلإ يضفي ابر اعاشم

 نع ةرابعةاقاسملاو : «يراحطلا حرش» يف لاق :ش ( راجشألا يف ةلماعملا يه ةاقاسملاو) م

 دقع يف مالكلا يأ :ش ( ةعرازملا يف مالكلاك اهيف مالكلاو) :م هانركذ دقو « ةنيدملا لهآ ةغلب ةلماعملا

 ةروكذملا طئارشلا يهو ةاقاسملا طئارش نأ دارأ رهظألا وهو اهيف : خسنلا ضعب يفو . ةاقاسملا

 . ةعرازملا يف تركذ يتلا

 نأب :ش ( ةلماعملل اًعبت الإ ةعرازملا زوجت الو ةزئاج ةلماعملا :-هللا همحر - يعفاشلا لاقو) :م
 ضرألا عم ليخنلا ذخأ دقو « ليخنلا ءاي ىقست « ءاضيب ضرأ مركلاو « ليخنلا نيب نوكي

 ةلماعملا يف : «ةضورلا» يفو .زوجي ال ةدح ىلع ءامب ىقست ضرألا تناك ول ىتح «زاج ةلماعم

 وهو لمعلا قلعتم : ينالاو . نادقاعلا : لوألا : ةسمحخ يهو اهناكرأ يف : لوألا ناباب

 ام نامسقي تابنلا نم امهريغ امأ « اًبنع وأ ًالخن نوكي نأ : لوألا : طورش ةثالث هلو ءرجشلا

 . هل قاس ال امو قاس هل

 هيفو ‹اهوحنو حافتلاو ٠ شمشمللار ‹زوحلاو ‹ نيتلاك ةرمث هلام : نابرض لوألاو

 : ناهجو [. . .]ةرجش يف ديدجلا ىلعو . عملا : ديدجلاو « اهيلع ةاقاسملا زاوج ميدقلا :نالوق

 ‹ كارآلاك هل ةرمثال ام : يناثلا برضلاو . عنملا حصألاو . هريغاهعنمو « حيرش نبا اهزوج

 ام : يناثلا مسقلاو . ةيانع ال ناهجو فالخلا يف ليقو « هيلع ةاقاسملا زوجت الف هريغو فالخلاو

 ‹ ضرألا يف تبنت ال لوقبلاو « ناجنذابلاو « ركسلا بصقو ‹ عرقلاو ‹ خيطبلاك هل قاس ال

 ‹«ضرألا يف تبنت تناك نإو . عرزلا ىلع زوجي ال امك اهيلع زوجي الف ةدحاو ةرم الإ ىنجت الو

 نوكت نأ : يناثلا طرشلا . عنملاامهحصأ : نالوق ليقو . عنملا بهذم اف ةرم دعب ةرم ىنجتو

 . بئاغلا عيبك : نالوق ليقو . بهذملا ىلع لطابفالإو « ةيورم راجشألا

 ولف . ةمولعم امهنيب ةكرتشم نيدقاعلاب اهصاصتخا طرتشيف « رامثلا : ثلاثلا نكرلا

 . تدسفامهدحأل اهلك وأ « ثلاثل رامشلا ضبق اطرش

 . لمعلا : عبارلا نكرلا
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 يفو . لصألا نود ةدايزلا يف ةكرش هيف نأل «اهب هبشأ ةلماعملاو ةبراضملا هذه يف لصألا نأل

 انلعجف « دسفي جراخلا سأر نم هعفر طرش نأب رذبلا نود حبرلا يف ةكرشلا اطرش ول ةعرازملا

 فقو يف لوقنملاو ضرألا عيب يف برشلاك اهل اعبت ةعرازملا انزوجو ًالصأ ةلماعملا

 كعم تدقعو « اذكب ليخنلا اذه ىلع كتيقاس : غيصلا رهشأ مث « ةاطاعملاو « يضارتلاب دوقعلا

 . ةاقاسملا دقع

 ‹ كلاملار «لماعلا مزلي : امهدحأ : نامكح اهعمجيو : ةاقاسملا ماكحأ يف : يناثلا بابلا

 . اهموزل يف يناثلاو

 وهف ةنس لك رركتيو اهرمث حالص وأ « اهتدايزل رامثلا هيلإ جاتحت لمع لكف : لوألا امأ

 فقي يتلا نيجاجألاو « ءاملا قيرط حالصإ نم هعبتي امو يقسلا هيلع بجي امو ءلماعلا ىلع

 ةيقاسلا سأر حتفو « بالودلا ةرادإو « اهوحنو ةأمحلا نم راهنألاو « رابآلا ةيقنتو « ءاملا اهيف

 ‹ كلاما ىلع اهنإ : فيعض لوقو رهنلا ايقس يفو . لاحلا هيضتقي ام ىلع « يقسلا دنع اهدشو

 . ىعاسملاب ضرألا بيلقتو

 راهنألا رفحو ‹ حيحصلا ىلع لماعلا ىلع ةرملاو « ادحاو لماعلا ىلعامهحصأ : ناهجو

 «كلاملا ىلع اهوحنو بالودلاو باوبألا بصنو ناطيحلا ءانبو « تراهنا ىتلاو ةديدحلا رابآلاو

 يف« ةقازعلاو « نارشلاو « ةاحسملاو« لخنلاو«لوعملاو «[. . . .] لمعلا تالآ هيلعاذكو

 روهظلاب ةرمشلا نم هتصح لماعلا كلمتو « ةراجإلاك مزال دقع ةاقاسملا نأ : يناثلا مكحلا

 يأ :ش ( اهب هبشأ ةلماعملاو) :م اًعامجإ ةزئاج اهنأل :ش ( ةبراضملا هذه يف لصألا نأل) :م

 :ش ( ةدايزلا يف) :م ةكرش ةلماعملا دقع يف نأل يأ :ش ( ةكرش هيف نأل) :م ةعرازملا نم ةبراضملاب

 سأر نود حبرلا يف ةكرشلاو « ةبراضمل ا يف امك رجشلا يف وهو :ش ( لصألا نود) :م رمثلا وهو

 . لامل

 ‹ ةلماعملل يآ :ش ( اهل اًعبت ةعرازما انزوجو ءًالصأ ةلماعملا انللعجف) :م « ةعرازملا دقع دسفي يأ :ش

 وهو نيشلا رسكب :ش (ضرألا عيب يف برشلاك) :م ةعرازملادقع يأ < «هل» خسنلا ضعب يفو

 فقو يف لوقنماو) :م هدارفناب هعيب زوجيو ضرألا عيبل اعبت دقعلا هيلع دري هنإف « ءاملا نم بيصنلا
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 مل اذإ : (ناسحتسالا »يفو . ةعرازملا يف امك ىنعم ةراجإ اهنأل اهيف سايق ةدملا طرشو راقعلا

 توافتي املقو مولعم تقو اهكاردإل رمشلا نأل ؛ جرخي رمث لوأ ىلع عقيو زوجي ةدملا نيبي
 اذه يف ةبطرلا لوصأ يف رذبلا كاردإو . نقيتملا وه ام اهيف لخديو

 . يعفاشلا مالك نم انه ىلإ هدارفناب هفقو زوجي الو راقعلل اعبت اًفقو ريصي هنإف :ش ( راقعلا

 اهنأل) :م ةاقاسملا دقع يف يأ :ش ( اهيف سايق) :م ةدملا نايب طرش يأ :ش ( ةدملا طرشو) :م

 ريصي ال اذه يفو «لماعلل راجئتسا هنأل « ىنعملا يف ةراجإ ةاقاسملا نأل يأ :ش (ىنعم ةراجإ

 هنأ الإ « دمحأو « يعفاشلا لاق هبو «زجي ملانيبي مل اذإف « ةدملا نايبب الإ اًمولعم هيلع دوقعلا

 . دمحأ لاق هبو «هيف رمثلا كاردإ نكيي ام ةدملا لقآ نوكي نأ يغبني .

 نيثالث ىلإ : عضوم يف لاقو « ةاقاسملاو « ةراجإلا ةدم رثكأ يف يعفاشلا لاوقآ تفلتخاو

 ‹« دمحأ لاق هبو «راشأ ام ىلإ عضوم يف لاق مكحلا اذهو : «ينغملا» يف ةمادق نبا لاقو . ةنس

 مل اذإ ىتح « ةعرازملا يف ةدملا نايب طرتشي امك :ش ( ةعرازملا يف امك) :م ءاملعلا رثكأو « كلامو

 اتكس نإ ينعي :ش ( جرخي رمث لوأ ىلع عقيو زوجي ةدملا نيبي مل اذإ : «ناسحتسالا» يفو) :م

 ‹ روث وبأ لاق هبو « ةنسلا كلت يف جرخت ةرمث لوأ ىلع دقعلا عقيو « اًتاسحتسا زاج تقولا نع

 ‹ تقولا يأ :ش ( توافتي املقو « مولعم تقو اهكاردإل ةرمثلا نأل) :م ثيدحلا باحصأ ضعبو

 . ةمولعم ةدملا تراصف «اًطرش تباثلاك ةداع تباثلاو

 :ش ( نقيتملا وه ام هيف لخدیو) :م ةداع ةعزانم هببسب عقي ال اريسي كلذب رخأت وأ مدقت نإف

 كلت تضقتنا ولف « هءارو ام ال نقيتملا تبشيف « ةنسلا كلت يف جرخي يذلا رمشلا لوأ وهو

 لاقو . هوحنو لقبلا رذب وهو :ش ( رذبلا كاردإو) :م ةلماعملا تضقنإ اهيف رمثلا جرخي ملو « ةنسلا

 يتلا بوبحلاو رذبلاو : لاق . هترذبو « هترذب : لاقيو « تابنلل رذہي بح لك رذبلا : ثيللا

 اغنإ ًأطحخ لقبلا رزب : ةماعلا لوق امأف : ديرد نبا لاقو . اههابشأو « لوقبلا رذب لم ريغص اهيف

 . روزب يه

 ام ةمجعملا لاذلاب رذبلاو . حصفأ رسكلاو « رزبلا نهدو « ناتكلا رزب رزبلا : ليلخلا لاقو

 ام لوأرذبلا : (طيحملا» يف دايع نبا لاقو « هعرز رذبلا رزبو « اهلك بوبحلا نم ةعارزلل لزع

 . بشعلاو لقبلا نم جرخي

 . ءادتبالاب رذبلا كاردإ عافتراو «لاذلاب عضوملا اذه يف انعامس عقو دقو : يزارتألا لاقو
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 فلتخي هءادتبا نأل ؛ عرزلا فالخب ءةدملا نايب طرتشي الف ةمولعم ةياهن هل نأل رامثلا كاردإ ةلزنمب

 دق ًاسرغ هيلإ عفد اذإ ام فالخبو « ةلاهجلا هلخدتف هيلع ًءانب ءاهتنالاو اعيبرو اًفيصو اًقيرخ اريثك
 ةلماعم رمثلا غلبي ملو قلع

 م رذبلا كاردإل يأ :ش ( هل نأل) :م أدتبملا ربخ :ش ( رامثلا كاردإ ةلزنمب) :م ةدملا نايب نودب ةاقاسملا

 برق هبطر عفد ةلأسملا ةروص هيف :ش ( ةدملا نايب طرتشي الف) :م نيعرازملا دنع :ش ( ةمولعم ةياهن)
 نم ىلاعتو هناحبس هللا جرخأ ام نأ ىلع اهرزب جرخي ىتح اهيقسيو اهيلع موقي نأ ىلع اهذاذج

 . رمثلاك اًتاسحتسا زاج اًمولعم اتقو ايمسي ملو « نافصن امهنيب وهف رذب

 جرخ دق ينعي « اًحارق تراص دق ضرألا يف ةبطر هيلإ عفد ولو : «يفاكلا حرش» يفو

 اهيلع موقيو اهيقسي نأ ىلع ةلماعم هيلإاهعفدف زجت نأ ىلإ هنيبي ملو « اهقورع نماهقاس

 دعب ةرم زج اهنأل . مولعم تقو اهتياهنل سيل هنأل . دساف اذهف « اًمولعم اتقو مسي ملو فصنلاب
 اهيلع موقي نأ ىلع اهذاذج ىهتنا دق ةبطر هيلإ اهعفد ول [. . .] ةبطرلل ناك ول ىتح « ىرخأ
 اًتقو ايمسي ملو « نافصن امهنيب وهف ءيش نم هللا قزر ام نأ ىلع اهرذب جرخي ىتح اهيقسيو

 عفد ول امك راصف « ةرجشلا نم رمللا ةلزنم لزني بطرلا نم رذبلا الإ طرتشا ام ىلع زئاج وهف
 اهنأل « اهبحاصل ةبطرلاو « انه كلذك زئاج وهف نافصن امهنيب رمثلا نأ ىلع « ةلماعم راجشألا

 .ددزت ملو هلمعب ثدحت مل

 كاذ ينعي «زوجي ةدملا نبي ملاذإ :(ناسحتسالا» يفو : هلوقب قلعتي :ش ( عرزلا فالخب) :م

 اًقيرخ ريثك فلتخي هءادتبا نأل) :م اًتاسحتساو « اًسايق ةدملا نايب الب زوجت اهنألف ‹ ةعرازملا فالخب

 عرزي امو « عيبرلا وأ ‹ فيصلاو «فيرخلا يف نوكي دق عرزلا ءادتبا نأل يأ :ش ( اعيبرو اًقيصو

 يف عرزي امو « عيبرلا رخآ يف كردي فيرخلا يف عرزيامو « فيصلا رخآ يف كردي عيبرلا يف

 . فيرخلا رخآ يف كردي فيصلا

 ( ةلاهجلا هلخدتف) :م ءادتبالا ىلع يأ :ش ( هيلع ءانب ءاهتنالاو) :م ءادتبالا يف ةلمجلا تعقوف

 .ةدملا نايبب الإ زوجي الف « ةعزانملا ىلإ ةيضفم ةلاهج دقعلا اذه لخديف كلذك ناك اذإ يآ :ش

 اًميرخ : هلوقو « اًشحاف اًقالتخا يأ «فوذحم ردصمل ةفص هنأ ىلع بوصنم اريثك نأ ملعا

 . هيلع فطع اًعيبرو « اًَميصو « فيرخ يف يأ « ةيفرظلا ىلع بوصنم

 رسكب سرغلاو «ماللا رسكب وهو تبن يأ :ش ( قلع دق اًسرغ هيلإ عفد اذإ ام فالخبو) :م

 :ش (ةلماعم) :م رامثإللا دح غلبي مل يأ :ش ( رمثلا غلبي ملو) :م سورخملا ىنعم يف اهحتفو نيغلا

 الجر لماع اذإو ريدقتلا نكلو « هظفل ريغ نم : هلوق نم ةيردصملا ىلع اهباصتناو « ةاقاسم يأ
 اهيلع موقي نأ ىلع ةلماعملا لجأل عفد يأ «ليلعتلا ىلع بصني نأ زوجيو « ةلماعم سرغ يف
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 ام فالخبو « اًشحاف اًتوافت اهفعضو ىضارألا ةوقب توافتي هنأل ؛ ةدملا نايبب الإ زوحي ال ثيح

 سيل هنأل ؛ ةلماعملا دسفت ةبطرلا يف قتلطأ وأ « اهيلع موقي نأ ىلع ةبطرّالوصأ وأ ًاليخن عقو اذإ
 ءزجلا ةيمست طرتشيو :لاق . ةدملا تلهجف ضرألا ىف تكرت ام ومنت اهنأل ؛ ةمولعم ةياهن كلذل

 اتقو ةلماعملا يف ايمس نإو : لاق . ةكرشلا عطقي نيعم ءزج طرش ذإ « ةعرازملا يف نيب ال اعاش

 . جراخلا يف ةكرشلا وهو دوصقملا تاوفل ةلماعملا تدسف اهيف رمثلا جرخي ال هنأ ملعي

 ۾ ةثالثلا تلاق هبو :ش ( ةدملا نايبب الإ زوجي ال ثيح) :م نافصن امهنيب وهف جرح امف اهيقسيو

 اذإ يضارألا نأل :ش ( اًتشحاف اًنوافت اهفعضو يضارألا ةوقب توافتي) :م سرغلا نأل يأ :ش ( هنأل)

 ىطبت ةصلاخ ريغ ةفيعض تناك اذإو . عارسإب اهراجشأ لمحت ةيوق ةصلاخ اًراذب تناك

 . ةدملا نايب نم دبالف « لمحلا يف اهراجشأ

 بهذت ىتح : هانعم :ش ( اهيلع موقي نأ ىلع ةبطر الوصأ وأ « ًاليخن عفد اذإ ام فالخبو) م

 دسفت) :م اهلوصأ بهذت ىتح لقي مل ينعي :ش ( ةبطرلا يف قلطأ وأ) :م اهانب عطقنيو « اهلوصأ

 وهو ومنلا نم ديزت يآ :ش ( ومنت) :م ةبطرلا يأ :ش ( اهنأل ؛ ةمولعم ةياهن كلذل سيل هنأل ؛ ةلماعملا

 الف :ش ( ةدملا تلهجف) :م ضرألا يف كرتت تماد ام يأ :ش ( ضرألا يف تكرت ام) :م ةدايزلا

 . زوجي

 بهذت ىتح اهيقسيو اهيلع موقي نأ ىلع ةبطر لوصأ هيلإ عفد ولو : « يفاكلا حرش» يفو
 ‹ لخنلا كلذكو . دساف اذهف نافصن امهنيب وهف كلذ نم جرح امف « اهتبن عطقنيو اهلوصأ

 اذإ امأو . ةلوهجم ةدملا تناكف « اًمولعم اًنقو هلوصأ باهذو هعاطقنا نامزل سيل هنأل « رجشلاو

 اهلوصأ بهذت نأ ىلإ لقي ملو اًقلطم اهيلع موقي نأ ىلع ةلماعم ةبطرلا لوصأ وأ ء ليخنلا عفد
 عقيف ةمولعم هؤزج ةبطرلا تناك اذإ اتاسحتسا ةدملا نيبي مل نإو « زئاج كلذو < اهؤانب عطقنيو

 الف ةمولعم ةءزج ةبطرلل نكت ملاذإو « جرخت ةرمث لوأ ىلع عقي ليخنلا يفو « هئزج لوأ ىلع

 . نایب الب زوجي

 ۾ نآلا اهانيب دقو أزاجيإ ناكف امهنع ىنغ ال نيديق همالك يف كرت دق فنصملا نأ ملعاو

 يف انيب امل ) :م ًاعاشم ةرمثلا نم اءزج ىمسو : هلوقب قلعتي :ش ( اًعاشم ءزحلا ةيمست طرتشيو : لاق)

 اعاشم امهنيب جراخلا نوكي نأ الإ : هلوق ىلإ ةعرازملا حصت الو : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( ةعرازملا

 . ةكرشلا ىنعمل اًقيقحت

 وآ امهدحأل جراخلا نم نيعم ءزج طارتشا نأل يأ :ش ( ةكرشلا عطقي نيعم ءزج طرش ذإ) :م

 رمشلا جرخي ال هنأ ملعي اًتقو ةلماعملا يف ايمس نإف : لاق ) :م ةلماعملا دسفتف ةكرشلا عطقي امهريغل

 :ش ( جراخلا يف ةكرشلا وهو دوصقملا تاوفل ةلماعملا تدسف) :م ةدملا ليوأتب تقولا يف يأ :ش (اهيف
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 مث . دوصقملا تاوفب نقيتن ال انأل ٠ تزاج اهنع رخأتي دقو اهيف رمثلا غلبي دق ةدم ايمس ولو : لاق

 لخلا رجأ لماعللف رخات نإو : لاق . دقعلا ةحصل ةكرشلا ىلع وهف ىمسملا تقولا يف جرخ ول

 ام فالخب . ءادتبالا يف كلذ ملع اذإ امك راصف « ةامسملا ةدملا يف اطخلا نيبت هنأل ؛ دقعلا داسفل

 لكل ءيش الو « اًحيحص دقعلا يقبف « ةدملا داسف نيبتي الف ةفآب باهذلا نأل ؛ ًالصأ جرخي مل اذإ

 لوصأو باطرلاو مركلاو رجشلاو لخنلا يف ةاقاسملا زوجتو : لاق . هبحاص ىلع امهنم دحاو

 ؛ لخنلاو مركلا يف الإ زوجت ال : ديدجلا يف -هللا همحر - يعفاشلا لاقو . ناجنذابلا

 ولو : لاق) :م يرودقلا ةلأسم ىلع اًعيرفت هركذ « لصألا لئاسم نم اذهو « ةثالثلا تلاق هبو

 ‹ ةلماعملا يأ :ش ( تزاج) :م ةروكذم ا ةدملا نع يأ :ش ( اهنع رخأتي دقو اهيف رمثلا غلبي دق ةدم ايمس

 :ش ( دوصقملا تاوفب نقبتن ال انأل) :م ةياور يف دمحآو « هجو يف - هللا همحر - يعفاشلا لاق هبو

 ملطسي نأب ةعرازمو «ةلماعم لك يف ققحتم مهوتلا كلذ نأل ‹ جورخلا مدع مهوت ربتعي الو

 . مودعم ىلع دقع اهنأل «حصتال : ةياور يف دمحأو « هجو يف يعفاشلا لاقو . ةفآ عرزلا

 لماعللف رخأت نإو : لاق . دقعلا ةحصل ةكرشلا ىلع وهف ىمسملا تقولا يف جرخ ول مث : لاق) :م

 ‹هجو يف يعفاشلا لاقو . ًاضيأ حصألا يف دمحأو « حصألا يف يعفاشلا لاق هبو :ش (لثملا رجأ

 رايتخا وهو عربتلاك راصف ‹«ضوع ريغب لمعلاب يضر هنأل ؛ ءيش بجي ال : ةياور يف دمحآو

 :ش ( ءادتبالا يف كلذ ملع اذإ امك راصف « ةامسملا ةدملا يف اطخلا نيبت هنأل ؛ دقعلا داسفل) :م ينزملا

 . ءاهتنالا يف نيبت اذإ اذكف < ادساف دقعلا ناك امل دقعلا ءادتبا دنع اًمولعم كلذ ناك ول ينعي

 نيبتي الف) :م ةفآلا نم ثدح ام ينعي :ش ( ةفآب باهذلا نأل ؛ ًالصأ جرخي مل اذإ ام فالخب) :م

 هبجومو :ش ( احيحص دقعلا يقبف) :م ةروكذملا ةدملا يف رامشلا جورحخ نيبت مدعل :ش ( ةدملا داسف

 . جراخلا مدعل :ش (هبحاص ىلع امهنم دحاو لكل ءيش الو) :م جراخ الو جراخلا يف ةكرشلا

 لوصأو باطرلاو مركلاو رجشلاو لخنلا يف ةاقاسملا زوجتو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 : ميدقلا يف لاق :ش ( لخنلاو مركلا يف الإ زوجت ال : ديدحلا يف -هللا همحر - يعفاشلا لاقو . ناجنذابلا

 « روث وبأو «يروشلاو « دمحأو « كلام لاق هبو « رمشلاو « راجشألا عيمج يف زوجتو
 ال : دواد لاقو . ادحاو لوق باطرلا يف يعفاشلا زوجي الو « اًضيأ امهلوق وهو < يعازوألاو

 ةاقاسملا زوجت هنأ كلام نعو . ةصاخ ليخنلا يف درو اغنإ ربخلا نأل « ةصاخ ليخنلا يف الإ زوجي

 . انبهذمك ناجنذابلاو « خيطبلاو « يناعملا يق

 رئاسو ء«راجشألا يهو « دقعلا قلعتم : لوألا : ةعبرأ ةاقاسملا ناكرأ : «رهاوجلا» يفو

 نع هب انزرتحاو ‹ فلخت الو هترمث ءىجي امن نوكت نأ ىهو « طورش ىلع ةلمتشملا لوصألا

 ال ام نوكي نأو « ءزج دعب ءزجو « نطب دعب نطب هنأل « لقبلاو « ظرقلاو « بصقلاو ءزوملا
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 رثأو ‹ تمع دقو ةجاحلل زاوجلا نأ : انلو . ربيخ ثيدح وهو « امهصخ دقو رثألاب اهزاوج نأل

 لصألاف معز امك ناك ولو . اًضيأ باطرلاو راجشألا يف نولمعي اهلهأ نأل ؛ امهصخي ال ربيخ

 . هلص ىلع اميس ةلولعم نوكت نأ صوصنلا يف

 مل يناعملا وأ اهريغ وأ « رامشلا عيب لح اذإف « هيف ةاقاسملا زوجت الف هعيب لح ام لكف « اهعيب لحي

 ةراجإ يهو « هعيب زاج ام ةاقاسم زوجي : نونحس لاقو « اهنع زجع نإو « اهيلع ةاقاسملا زجت

 . ضرألا يف هروهظ لبق هيلع ةاقاسملا زوجي الف « ارهاظ نوكي نأو هفصنب

 . ريدقتلاب ال ةيرحلاب ًامولعم ماهفتسالا ىلع طورشملا نوكي نأ : يناثلا نكرلا

 لمع هيلع طرتشي الو « ةاقاسملا لمع ىلع رصتقي نأ هطرشو « لمحلا : ثلاثلا نكرلاو

 . اهنم سیل رخآ
 اذإ فلتخاو . هريغ وأ « فصنلاب ليخنلا اذ ىلع كتيقاس : هلوقك ةغيصلا : عبارلا نكرلاو

 . نونحس هححصو « مساق نبا هلطبأو « ةراجإلا ظفلب دقع

 رثألا صخ دقو يأ :ش ( امهصخ دقو « رثألاب) :م ةاقاسملا زاوج يأ :ش ( اهزاوج نأل) :م

 . ةعزانملا يف هنايب رم دقو :ش ( ربیخ ثيدح وهو) :م مرکلاو لخنلا

 ( امهصخي ال ربيخ رثأو) :م عيمجلا يف ةجاحلا يأ :ش ( تمع دقو ةجاحلل زاوخلا نأ : انلو) :م

 نأل) :م مركلاو ليخنلا صخي ال ربيخ ثيدح يأ « امهصخ يعفاشلا لاق ام ىلع باوج :ش

 جرخي ام رطشب ربيخ لهأ لماع ةي هنأ يور هنأل :ش ( اًضيأ باطرلاو راجشألا يف نولمعي اهلهأ

 لماع ةَ هنأ راخإلا دعب ظفل يف زاج هئألو ؛ رمث لك يف ماع رمثلا ظفلو « رمث وأ عرز اهنم

 . ماع رجشلا ظفلو « رجشلاو « لخنلا نم اهنم جرخي ام رطشب ربيخ لهأ

 « لقب كش الب ربيخب ناك دق ثيدحلا - هللا همحر - يعفاشلا فلاخ : مزح نبا لاقو ٠

 ولع ة يبنلا مهلماعف لوقبلاو « بصقلاو « زوملاو « نامرلا نم برشلا ضرأ يف تبن املكو

 . اهنم جرخي ام فصن

 يعفاشلا معز امك مركلاو ‹ ليخنلا صخي رثألا ناك ولو : يأ :ش ( معز امك ناک ولو) :م

 عم ةجاحلا ةلعب هللعي نآ يعفاشلل يغبني ناكف :ش ( ةلولعم نوكت نأ صوصنلا يف لصألاف) م

 هنأل ‹ عسوأ هدنع هباب نإف ‹ يعفاشلا لصأ ىلع اص وصخ يأ :ش ( هلص ىلع امیس) :م اهدوجو

 نوكيف ةيدعتم ةلعب الإ ليلعتلا ىرن ال نحنو ابرلا باب يف ةينملاك ةرصاقلا ةلعلاب ليلعتلا ئرب

 ةماقإ نم دبال نكلو « ليلعتلا صوصنلا يف لصألا ناك نإو « اندنع معأ هبفذم ىلع ليلعتلا
 . هقفلا لوصأ هعضومو «لاحلا يف لولعم صوصنملا نأ ىلع ليلدلا
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 ءافولا يف هيلع ررض ال هنأل رلع ريغ نم لماعلا جرخبي نأ مركلا بحاصل سيلو : لاق

 ىلإ ةفاضإلاب ةعرازملا فالخب ءرذع ريغل لمعلا كرتي نأ لماعلل سيل اذكو : لاق .دقعلاب

 ‹ زاج لمعلاب ديزي رمثلاو « ةاقاسم ةرمث هيخألخن عفد نإف : لاق . هانمدق ام ىلع رذبلا بحاص

 ولو ‹ زاج لقب وهو عرزلا عفداذإ ليصفلا اذه ىلعاذكو ‹زجي مل تهتنا دق تناك نإو

 ؛ زج مل كردأو دصحتسا

 ينمركأ :لوقي وحن ركذلاب روكذملا صخأ ىنعملاو.« صيصخت ةملك اميس ةظفل نأ ملعاو
 يف ريدقتلاو «لثملا ىنعجب نيسلا رسكب يسو « امو يس نم ةبكرم يهو« ديزاميس الو « سانلا

 ريدقت ىلع ةفوصومو « رجلا ريدقت ىلع ةفوصومامف هلثم الو يأ « يس الو ‹ روكذملا لامل ا

 ءالإ ىنعمب اميس ال نوكي نأ ىلع اًسضيأ بصنلا هيف زوجيو « ديز وه يذلا يس ال يأ « عفرلا

 . مهفاف رثكأ ديدشتلاو « ءايلا ققحت دقف اميس ال : لوقيف « ال ةملك هلوأ ىلع دازي دقو

 ةلأسم ىلع اعيرفت هركذ :ش ( رذع ريغ نم لماعلا جرخب نأ مركلا بحاصل سيلو : لاق) :م
 ‹« رذعب الإ هخسف حصي ال مزال دقعلا نأل :ش ( دقعلاب ءافولا يف هيلع ررض ال هنأل) :م يرودقلا

 : لاق) :م لماعلا ةقرس وأ « مركلا عيبب الإ هدنع ءافو ال نيد هيلع نوكي نأ مركلا بحاصل رذعلاو

 ضرم ضرع نأب رذع هل نوكي نآ الإ انركذ ال :ش ( رذع ريغب لمعلا كرتي نأ لماعلل سيل اذكو

 كلذ يف نأل < ‹ هلمع ىلع ميقيل الجر رجأتسي نأب رمأي نآ يغبني : لاقیال < لمعلا نع هدعقي

 . ةلماعملاب همزتلي مل هب اررض

 بحاص منتي نأ ةعرازملا يف زوجي ينعي :ش ( رذبلا بحاص ىلإ ةفاضإلاب ةعرازملا فالخب) :م

 ملف ‹ضرألا يف هرذب ءاقلإب لاحلا يف ررضلا هقحلي هنأل « هيلع ربجي الو « لمعلا نم رذبلا

 ام ىلع : اهضعب يفو :ش (هانمدق ام ىلع) :م خسنلا ضعب يفو « انمدق ال هتهج نم ةمزال نكي

 نم رذبلا بحاص عنتماف ةعرازملا تدقعاذإو : هلوقب ةعرازملا يف ذهركذام ىلإ هب راشأو « انيب

 التإ ىلإ جاتحي ال دقعلا ىلع يضملا يف مركلا برف انه اهامأو . خلإ . هيلع ربجي مل لمعلا

 . نيبناجلا نم دقعلا همزليق هلام نم ءيش

 لمعلاب ديزي رمثلاو « ةاقاسم ةرمث هيف ًالخن عقد نإف) م -هللا همحر -يرودقلا يأ :ش (لاق) : م

 ‹ لوق يف يعفاشلاو « كلام لاق هبو « هعفد زاج لمعلاب ديزت ةرمثلا نأ لاحلاو : يأ :ش ( زاج

 نإو) : م زوجيال : ةياور يف دمحأو « لوق يف يعفاشلا لاقو . روث وبأو « ةياور يف دمحأو

 . عفدلا زوجي ال ت تهتنا دق ةرمثلا تناك نإو يأ : ش ( زجی مل تهتنا دق تناک

 زاج لقب عرزلا نأ لاحلاو يأ :ش ( زاج لقب وهو عرزلا عفد اذإ ليصفتلا اذه ىلع اذكو) :م

 . زجي مل هكاردإ لجأل هداصح برق نإو يآ :ش ( زجي مل كردأو دصحتسا ولو) :م عفدلا
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 ناكل هانزوج ولف ‹ كاردإلاو يهانتلا دعب لمعلا رثآ الو . لمعلاب قحتسي امنإ لماعلا نأل

 : لاق . لمعلا ىلإ ةجاحلا قتقحتل كلذ لبق ام فالخب عرشلا هب دري ملو « لمع ريغب اًتاةحتسا

 اذإ ةعرازملاك راصو « ةدسافلا ةراجإلا ىنعم ىف هنأل هلثم رجأ لماعللف ةاقاسملا تدسف اذإو

 بر تام نف « اهيف هانيب دقو ةراجإلا ىنعم يف اهنأل توم اب ةاقاسملا لطبتو : لاق . تدسف

 نإو ‹ رمشلا كردي نأ ىلإ كلذ لبق موقي ناك امك هيلع موقي نأ لماعللف رسب جراخلاو ضرألا

 ء اًتاسحتسا ضرألا بر ةثرو كلذ هرك

 نأل) :م ىفخي ال ام ىلع بوصأ ناك داصحلا قحتسا ينعي دصحتساو كردأ نإو : لاق

 «لمع ريغب اًقاقحتسا ناكل هانزوج ولف ‹ كاردإلاو يهانتلا دعب لمعلل رثأ الو « لمعلاب قحتسي امنإ لماعلا

 دجوي ملو « جراخلا ضعب لماعلا رجآ نوكي اميف رثألاب تزوج اهنأل :ش ( عرشلا هب دري ملو
 . :ش ( لمعلا ىلإ ةجاحلا ققحتل) :م يهانتلا لبق ام يأ :ش ( كلذ لبق ام فالخب) :م . هلمع

 نم جرخي اًضعبو « ادوجوم اًضعب هلمع رجأ هلعج هنأل «زوجي ال نأ يغبني :تلق نإف

 لخنلا نوكيف «فصنلاب اهيلع موقي نأ ىلع تعلط دق ًالخن عفد ول امك زاوجلا عني اذهو «هلمع

 . نافصن امهنيب ضرألا نم جراخلا نأ ىلع ةعرازم اًضرأ عفد ول امكو « نيفصن امهنيب رمثلا عم

 . مهارد وأ اًبوث لماعلل جراخلا ضعب عم اطرش ول امكو

 ‹ هلمع نم جرخي امل اعبت ال ادوصقم هلمع ةرجأ ريصي دوجوملا نم طرش ام ناك اذإ اذه :تلق

 هنإف هلمع نم دادزيامع دوجوملا زيمتي ال ناك نإف « هلمع نم دادزي ام اًعبت هقحتسي ام ناك اذإ امأ

 ؛ لئاسملا كلت فالخب « ادوصقم تبثي مل نإو ءاًحبت ءيشل أسني نأ زوجي هنأل « ةلماعملا زوجي

 زات امهنم دحاو لك نأل « اعبت ال ادوصقم هلمع نم جرخيام عم دوجوملا قحتسي اغإ كانه نأل

 . رخآلا نع

 ةراجإلا ىنعم يف هنأل ؛ هلثم رجأ لماعللف ةاقاسملا تدسف اذإو) :م يرودقلا يآ :ش ( لاق) :م

 . لماعلل لثملا رجأ بجي ثيح ةاقاسملا :ش ( تدسف اذإ ةعرازملاك راصو ةدسافلا

 يف) :م ةاقاسملادقع نأل يآ :ش ( اهنأل توملاب ةاقاسملا لطبتو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 هركذ :ش ( رسب جراخلاو ضرألا بر تام نإف) :م ةراجإلا يف يأ :ش ( اهيف هانيب دقو ةراجإلا ىنعم

 يذلا وهو «رسب جراخلا نأ لصألاو يأ ءلاحلا لئاسم نم وهو يرودقلا ةلأسم ىلع اًعيرفت

 كلذ هرك نإو ‹ رمثلا كردي نأ ىلإ كلذ لبق موقي ناك امك هيلع موقي نأ لماعللف) :م جضني ملو نوكي

 ةثرو نيب رسبلا ناكو « امهنيب ةلماعملا ضقتنت سايقلا يفو :ش ( اًتاسحتسا ضرألا بر ةلرو

 لماعلا رجأتسا ضرألا بحاص نأل  ًافاصنأ اطرش نإ نيفصن لماعلا نيبو ضرألا بحاص

 . نيدقاعتملا دحأ توب ضقت ةراجإلاو « جراخلا ضعبب
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 ةثرو ريختي ررضلا لماعلا مزتلا ولو : لاق .رخآلا ىلع هيف ررض الو هنع ررضلل اًعفد دقعلا ىقبيف

 اوقفني نأ نيبو ‹ رسبلا نم هبيصن ةميق هوطعي نأ نيبو ‹ طرشلا ىلع رسبلا اومستقي نأ نيب رخآلا

 ررضلا قاحلإ هل سيل هنأل ‹ رمثلا نم لماعلا ةصح يف كلذب اوعجريف غلبي ىتح رسبلا ىلع

 «ضرألا بر هرك نإو هيلع اوموقي نأ هتثرولف لماعلا تام ولو . ةعرازملا يف هريظن انيب دقو «مهب

 نيب ضرألا بحاص ناك رسب هومرصي نأ اودارآ نإف : لاق . نيبناجملا نم رظنلا هيف نأل
 فالخ اذهو « هماقم مهمايقل « لماعلا ةثرول رايخلاف اعيمج انام نإو . اهانيب يتلا ةثالثلا تارايخلا

 . رايخلا يف هثراو نوكي نأ ال  كاردألا تقو ىلإ راجشألا ىلع رامثلا كرت وهو يلام قح يف

 . انفصو ام ىلع ضرألا بر ةثرول كلذ يف رايخلا ناك هيلع اوميقي نأ لماعلا ةئرو ىب نإف : لاق

 م لماعلا نع يأ :ش ( هنع ررضلل ًاعفد دقعلا ىقبيف ) :م هلوقب ناسحتسالا هجو ىلإ راشأو

 نيرخآلا ىلع لوقي نأ بيكر تلا قح ناكو « تيما ثراو وهو :ش ( رخآلا ىلع هيف ررض الو)
 نأل « كلذ هلف رسبلا فصن ذخأ اذإ : لاق نأب :ش ( ررضلا لماعلا مزتلا ولو : لاق ) :م ةثرولا مهو
 قاحلإ كلي ال هنآ الإ ٠ ضرألا بر تومب دقعلا ضقتنا يضر اذإف « هنع ررضلا عفدل دقعلا ءاقب

 ناك يذلا :ش ( طرشلا ىلع رسبلا اومستقي نأ نيب رخآلا ةثرو ريختي ) :مذئنيحف « ةثرولاب ررضلا

 اوقفني نأ نيبو « رسبلا نم هبيصن ةميق ) :م لماعلا يأ :ش ( هوطعي نأ نيبو ) :م لماعلاو تيم ا نيب

 سيل نأشلا نأل يأ :ش ( هل سيل هنأل ؛ رمثلا نم لماعلا ةصح يف كلذب اوعجريف غلبي ىتح رسبلا ىلع
 مكحلا ريظن يأ :ش ( ةعرازملا يف هريظن انيب دقو ) :م ةثرولاب يأ :ش ( مهب ررضلا قاحلإ ) :م لماعلل

 . عرزلا علقا ضرألا بحاصل ليق ًالقب هذخأي نأ عرازملا دارأ نإو : هلوق دنع ةعرازملا باب يف

 هرك نإو ) :م ناك امك ةاقاسملا لمع يأ :ش ( هيلع اوموقي نأ هتثرولف لماعلا تام ولو : لاق ) :م

 :ش ( نيبناجلا نم رظنلا هيف نأل ) :م طرشلل نإ تسيلو ء هلبق اب لصاو اذه :ش ( ضرألا بر
 ليصحت هيف نأل « لماعلا ةثرو بناجو ضرألا بناج نم رظنلا لمعلا ىلع مايقلا يف نأل
 لاح جراخلا اولعفي نأ يأ :ش ( رسب هومرصي نأ اودارآ نإف : لاق ) :م مهقوقح رفوتو مهدوصقم

 نإو : لاق ) :م ًافنآ ينعي :ش (اهانيب يتلا ةثالفلا تارايخلا نيب ضرألا بحاص ناك ) :م رسب هنوک

 يآ :ش ( هماقم مهمايقل لماعلا ةثرول رايخلاف ) :م لماعلاو ضرألا بحاص ينعي :ش ( اعيمج اتام

 رايخ لاقي نأ وهو « ردقم لاؤس باوج اذه :ش ( يلام قح يف فالخ اذهو ) :م لماعلا ماقم

 اذه لاقف ؟ مهل رايخلا اذه تبثي فيكف « لقنلا لبقي ال ضرع هنأل « مكدنع ثروي ال طرشلا

 ىلع رامثلا كرت وهو ) :م هيلع قحتسم يلام قح يف فالخ اذه لب « رايخلا ثيروت باب نم سيل
 . . . رامشلا كرت وهو يلاملا قحلا يأ :ش (رايخلا يف هثراو نوكي نأ ال كاردإلا تقو ىلإ راجشألا

 ىلع ضرألا بر ةثرو ىلإ كلذ يف راينا ناك هيلع اوموقي نأ لماعلا ةثرو ىبأ نإف : لاق ) :م هرخآ ىلإ

 . انآ يآ :ش ( انفصو ام
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 اهيلع موقي نأ لماعللو « ءاوس لوألاو اذهف < ‹ رضخأ رسب جراخلاو ةلماعملا ةدم تضقنا اذإو : لاق

 نأل ؛ اذه يف ةعرازملا فالخب هراجشتسا زوجي ال رجشلا نأل « رجأ ريغب ب نکل ‹ كردي نأ ىلإ

 ؛ امهيلع اذه يف ةعرازملا يفو . انهه لماعلا ىلع هلك لمعلا كلذكو . اهراجئتسا زوجي ضرألا

 ال انههو ‹ لمعلا هيلع قحتسي ال لماعلا ىلع ةدملا ءاهتنا دعب ضرألا لثم رجأ بجو امل هنأل

 يف انيب امل راذعألاب خسفتو : لاق . اهئاهتنا لبق قحتسي امك لمعلا قحتسي نأ زاجف رجأ

 هيلع فاخي اًقراس لماعلا نوكي نأ اهتلمج نمو « اهيف رذعلا هوجو انيب دقو ‹ تاراجإلا

 ءاضقنا يآ :ش ( ءاوس لوألاو اذهف ؛ رضخأ رسب جراخلاو ةلماعملا ةدم تضقنا اذإو : لاق) :م

 م ةلماعملا ىلع يأ :ش ( اهيلع موقي نأ لماعللو ) : :م روكذملا مكحلا يف ءاوس نيدقاعلا تومو ةدملا

 نأل ) :م لماعلا ىلع رجشلا رجأ يأ :ش ( رجأ ريغب نكل ) :مرسبلا يأ :ش ( كردي نأ ىلإ)

 راجشألا رجأتسا مث راجشألا سوءر ىلع ارامث ىرتشا ول یتح :ش ( هراجنتسا زوج ال رجشلا

 . عويبلا يف رم دقو زوجي ال كاردإلا تقو ىلإ

 زوجي ضرألا نأل ) :م لقب عرزلاو ةدملا تضقنا اذإ اميف يأ :ش ( اذه يف ةعرازملا فالخب ) :م

 اذه يف ةعرازلا يفو ) :م ةلماعم ا يف يأ :ش ( انهه لماعلا ىلع هلك لمعلا كلذكو «اهراجتتسا

 بجو امل هنأل ) : ۲ ميج لماعلاو ضرألا بر ىلع لقي عيزلار ةدلا ءاضقنا يف يأ :ش ( امهيلع

 عرزلا يف لمعلا نأ هريدقت :ش ( هيلع لمعلا قحتسي ال لماعلا ىلع ةدملا ءاهتنا دعب ضرألا لثم رجأ

 مل لماعلا ىلع ضرألا لثم رجأ بجوتسا ال ضرألا بر نأل < اہھکلم ردقہامھیلع ناک

 . ةدملا ءاضقنا دعب هبيصن يف لمعلا هيلع بجوتسي

 بحاص بجوتسي ال ينعي :ش ( رجأال ) :م ةلماعملا ةروص يف ينعي :ش ( انههو ) :م

 ال ةدملا ء ءاضقنا لبق بجوتسي ال ناك امك لماعلا ىلع لخنلا لثم رجأ ةدملا ء ءاضتنا دعب لنا

 راشأ « ‹ كاردإإلا نيح ىلإ لماعلا ىلع لمعلا لك ناكف « رمفلا كردي نأ ىلإ ليخنلا ةراجإ زوجي

 قحتسيو ةدملا ءاهتنا لبق يأ « :ش ( اهئاهتنا لبق قحتسي امك لمعلا قحتسي نأ زاجف ) :م : هلوقب هيلإ

 را لماعلا ىلع ريختي مل ةروصلا هذه يف نأ لصاحلاو . نيعضوملا يف لوهجملا ةغيص ىلع

 هيلع رمألا ريغتل عرازملا لصف فالخب « هيلع هلك لمعلا نوكيف « ناجم راجشألاب عافتنالا وهو

 . مهفاف « لثملا رجأ بوجوب

 :(U :م ةعرازملا يف تركذ ةثالث يهو :ش ( راذعألاب خسفتو ):م يرودقلا يأ :ش ( لاق) :م

 ةلمج راصف < ء اهيلع دوقعملا يهو ةضوبقم ريغ عفان ا نأ انلو هلوق دارأ :ش ( تاراجإلا يف انيب

 يف يأ :ش ( اهنيف رذعلا هوجو انيب دقو ) :م خلإ . . . ضبقلا لبق بيعلاك ةراجإلا يف راذعألا

 هيلع فاخي اًقراس لماعلا نوکی نأ ) :م راذعألا ةلمج نمو يأ :ش ( اهتلمج نمو ) : :م تاراجإلا
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 اهنمو « هب خسفيف همزتلي ملظ اررض ضرألا بحاص مزلي هنأل كاردإلا لبق رمثلاو فعسلا ةقرس
 ملو هيلع ررض ةدايز ءارجألا راجئتسا همازلإ يف نأل ؛ لمعلا نع هفعضي ناك اذإ لماعلا ضرم

 . ناتياور هيف ؟ ارذع نوکی له لمعلا كلذ كرت لماعلا دارأ ولو . ارذع كلذ لعجيف « همزتلي

 ىلإ ءاضيب اًضرأ عفد نمو : لاق . هتهج نم ارذع نوكيف هديب لمعلا طرتشي نأ امهادحأ ليوأتو

 ضرألا نوكن نآ ىلع ارجش اهيف سرغي ةمولعم ننس لجر

 هتم ذختي لخنلا ديرج وهو « ءاف هرخآ يفو نيتلم هلا نيعلاو نيسلا حتضب :ش ( فعسلا ةقرس
 تناك اذإو ‹ سبي اذإ فعسلا هل لاقيام رثكأ : ثيللا لاقو . يكاكلا هلاق « حوارملاو ليبنزلا

 دعب ديرجلل لاقي : يرهزألا لاقو . تافعسو فعسو ةفعس لاقيف « ةبطش يهف ةبطر ةفعسلا

 . (كاردإلا لبق رمدلاو ) :م فعسلا قرولاو « ناصغألا ديرجلا نأ حيحصلاو « اضيأ فعس همسق

 مل ررض ضرألا بحاص مزلي هنأل ) :م ةقرسلا نم فاخي الف « مسقي كاردإلا دعب هنأل هب ديق :ش

 . هببسب يأ ‹ ررضلاب يأ :ش ( هب خسفيف همزتلي

 همازلإ يف نأل ة لمعلا نع هفعضي ناك اذإ لماعلا ضرم ) :م راذعألا نمو يأ :ش ( اهنمو ) :م

 نآ لماعلا مازلإ يف نأل :ش ( ؟رذع كلذ لمجيف « همزتلي ملو هيلع ررض ةدايز ءارجألا راجنتسا

 ردقم لاؤس نع باوجل اك اذه نآ : لضاحلا . ارذع لعجيف « همزتلي ملو هيلع ررض ةدايز رجأتسي

 ري ىلع باودلا ثعبا هل لیق ضرم اذ يراکم اک لمعلل راجئتسالاب رمؤی ال مل لاقي نآ هریدقت

 . كذيملت وأ كمالغ

 سيل رجألا راجفتسا نأ همزتلي ملو : هلوقب راشأو « هرخآ ىلإ . . . همازلإ يف نأب باجأف

 . فراعتم ذيملتلا وأ دبعلا دي ىلع باودلا ثعب فالخب « اًمزلتسم نوكي الف فراعتمب

 ىلع اًعیرفت هرکذ :ش ( ناتیاور هيف ؟ ارذع نوکی له لمعلا كلذ كرت لماعلا دارأ ولو):م

 ربجيو ارذع نوكيال امهادحإ یف «ناتياور ارذع لمعلا كرت نوك يف يأ « يرودقلا ةلأسم

 سیل انه اهو ‹ررض نم هب هقحلیام وهو ‹رذع نمالإ خسفيال مزال دقعلا نأل « كلذ ىلع

 . رذع ىرخألا يفو « كلذك

 نم أرذع نركيف هديب لمعلا طرتشي نأ ) :م نيتياورلا ىدحإ يأ :ش ( امهادحإ ليوأتو ) :م

 اذإ امأ « ةلماعملا خسف يف ارذع كلذ ناك هكرتو هسفنب لمعلا هيلع طرتشا اذٳ ينعي :ش (هتهج

 ر و یخ اخ لمف ترجو ایف لی ل ملم ل یل

 ضرألا نوكت نأ ىلع أرجش اهيف سرغي ةمولعم ننس لجر ىلإ ءاضيب اًضرأ عفد نمو : لاق ) :م
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 لبق ًالصاح ناك اميف ةكرشلا طارتشال كلذ زجي مل نيفصن سراغلاو ضرألا بر نيب رجشلاو

 هلثم رجأو هسرغ ةميق سراغللو « ضرألا برل سرغلاو رمثلا عيمجو :لاق . هلمعب ال ةكرشلا

 فصن وهو هلمع نم جرخي ام ضعبب راجشتسا وه ذإ ‹ ناحطلا زيفق ىنعم يف هنأل « لمع اميف
 لخدي ال هنأل ؛ هلثم رجأو اهتميق بجيف ضرألاب اهلاصتال سارغلا در رذعتو دسفيف ناتسبلا

 . اهسفنب اهموقتل سارغلا ةميق يف

 ‹ ةثالثلا تلاق هبو « دقعلا اذه يأ :ش ( كلذ زجي مل نيفصن سراغلاو ضرألا بر نيب رجشلاو

 ناك اميف ةكرشلا طارتشال ) :م « يرودقلا ةلأسم ىلع ًاعيرفت هركذ « لصألا لئاسم نم اذهو

 عفد ول امك راصف « لماعلا لمعب ال يأ :ش ( هلمعبال ) :م ضرألا وهو :ش ( ةكرشلا لبق ًالصاح

 عرزلا نوكيل عرزيل ضرألا عفداذإامكو ءامهنيب رمشلاو لخنلا نوكيل رجشلاو لخنلا
 .امهنيب ضرألاو

 هنأل ‹ لمع اميف هلثم رجأو هسرغ ةميق سراغللو « ضرألا برل سرغلاو رمثلا عيمجو : لاق ) :م

 امك :ش ( دسفيف ناتسبلا فصن وهو هلمع نم جرخي ام ضعبب راجئتسا وه ذإ ‹ ناحطلا زيفق ىنعم يف
 هنأل « دساف وهو غابصلل غوبصملا فصن نوكي نأ ىلع هسفن غبصب هبوث غبصل اًعابص رجأتسا ول

 رسكب :ش ( سارغلا در رذعت دقو ) :م ""هنع ل هللا لوسر ىهن يذلا ناحطلا زيفق ىنعم يف

 بجيف ضرألاب) :م سارغلا لاصتال يأ :ش ( اهلاصتال ) :م لخنلا نالسف وهو ةمجحملا نيغلا

 ليوأت ىلع هيلإ عجار ثنؤملا ريمضلا نإ : يزارتألا لاقو . سارخغلا ةميق يأ :ش ( اهتميق

 . سارغألا

 سرخغلاو بابعلا يف لاق « سرغ عمج سارغلا نأل « ليوأتلااذه ىلإ ةجاح ال : تلق

 هنأكف ‹ هقحتسم يف ريمضلا ثينأت ذئنيحف « سارغو سارغأ عمحجلاو « سرخي يذلا رجشلا

 . هركذام فلکت كلذكف « درفم هنآ مهوت

 ال ):م رجألا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م سراغلا لثملا رجأ بجي يأ :ش ( هلثم رجأو ) :م

 بحاص مزلي انإ هيف قيقحتلاو « لمعلا نودب يآ :ش ( اهسفنب اهموقتل سارغلا ةميق يف لخدي
 ةلالا تيقب دقعلا دسف اذإف « اًناتسب ضرألا اهيف لعجيل ةلآ سارغلا نأل « سرغلا ةميق ضرألا

 وهو هضرأب لاصتالل اهدر رذعت ال اهتميق همزليف ‹ ةموقتم يهو ضرألا بحاص كلب ةلصتم

 ‹ هلمع لثم رجأ راجشألا ةميق عم همزليف « هتميق يف لمعلا رجأ لخدي الف « هسفنب هموقت نيع
 . لثملا رجأ بجوتسيف « كلذ هل ملسي الف ًاضرع ىمسأ هنأل

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)
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 . ملعأ هللاو « امهحصأ اذهو «« يهتنملا ةيافك» يف هانيب رخآ قيرط اهجيرخت يفو

 ( «يهتنملا ةيافك» يف هانيب رخآ قيرط ) :م ةلأسملا هذه جيرخت يفو يأ :ش ( اهجيرخت يفو ) :م

 سارخلا عيمج هئارش وأ ‹ هضرأ فصنب لماعلا نم سارغلا فصن ضرألا بر ءارش وهو :ش
 اهعيمج وأ اهفصن سارغلا ةلاهجب دقعلا اذه زاوج مدع ناكف « جراخلا فصنو هضرأ فصنب

 روكذملا يأ :ش ( امهحصأ اذهو ) :م ناحطلا زيفق ىنعم يف اهنوكل ال دقعلا دنع ةمودعم اهنوكل

 نأ ىلع هسفن غبصب هبوث غبصيل اًعابص رجأتسا نم ريظن هنأل « نيقيرطلا حصأ «ةيادهلا» يف

 . ملعأ هللاو «ناحطلا زيفق ىنعم يف نوكيف « انركذ امك غوبصملا فصن نوكي

oY 



 حئابذلا باتک

 ( حئابذلا بات ) :م

 يف عافتنالل لاحلا يف اًقالتإ اهنوكل حئابذلاو ةعرازملا نيب ةبسانملا : مهلك حارشلا لاق :ش

 ناويحلا فالتإ حئابذلاو « اهيف تبثي اب ضرألا يف بحلا فالتإب نوكت اغإ ةعارزملا نإف « لاما

 . كلذ دعب همحلب عافتنالل لاحلا يف هحور قاهزإب

 نود ةاقاسملا بقع ةروكذم اهنأل ةاقاسملاو حئابذلا نيب ةبسانملا ركذي نأ يغبني ناك : تلق

 لك حرص اذهلو « اهماكحأب ةصوصخم اهتادأب ةدنتسم ةاقاسملاو ةعرازملا نم لكو « ةعرازملا

 . هجو لك نم ةعرازملل ةعبات ةاقاسملا تناك ولو « باتكلاب امهنم

 ةاقاسملا نيب ةبسانملا هجو نإ :لاقي نأ نكي نكلو « ىفخيال ام ىلع ةاقاسملا نأب لاقي

 : انلق ولو . ةتامإلا حئابذلا يفو « رجشلاو لخنلا ءايحإ ةاقاسملا نإف « داضتلا ثيح نم حئابذلاو

 اع اذهو ضرألا ءايحإ ةعرازملا ىف نأل اًضيأ انركذ ام امهنيب ةبسانملاف ةعرازملل ةعبات ةاقاسملا نإ

 ريغلا ضوع يف بلقلا نع اوعريلف الإو هنم نسحأ هجوب يتأي نأ دارملا ىلعف « يرطاخ هب حنس

 یثنألاو ‹ حوبذملا حيبذلاو ‹« لوعفم یئعب لعف 4 میظع حبذب هانیدفو : یلاعتو هناحبس هللا

 اهكف نيب ناك : لاق . قشلا حبذلا لصأو « اهيلع مسالا ةبلغل ءاهلاب تءاج امنإو « ةحيبذ

 . جادوألا عطق يف لمعتسي هنكلو تيقبف يأ « كس يف تحبذ كسم ةرأف كفلاو

 امإ ‹ نيرمألا دحأ نم ادوخأم ةغللا يف نوكي نأ زوجي هنأل هب يمس « اًضيأ حبذلا ةاكذلاو

 اذإ يكذ نالف لاقيو «ةدحلا ةياغ يف ذئنيح هنأل - ةياغ ارين - ناك اذإ يكذ جارس لاقي ةدحلا نم

 لاق ‹ ةراهطلا نم امإو ةياغ حدقي ناك اذإ يكذ كسم : لاقيو « هرطاخ ةدحل مهفلا عيرس ناك
 توملا ةعرس نم هيفا نيينعملا الكل حبذلا ىلع هقالطإزوجيو « “ «هتاكذ ميدألا غابد» : ل

 . سجن وه يذلا حوفسملا مدلا نع حوبذملا ةراهطو

 )١( يقهيبلا هاور : فيعض )١/  )۲١يلذهلا قبحملا نب ةملس نع ةداتق نب نوج نع نسحلا نع ةداتق قيرط نم .

 ينطقرادلا هجرخأو )١/ ٤١( ضي سلدم وهو نسحلا ةنعنعو «سلدم وهو ةداتق ةنعنع ىلوألا : للع هيفو ‹

 هريغو حيحصلا يف رخأ ثيداحأ ثيدحلا ىنعم يفو « روعألا ةداتق نب نوج ةلاهجو .
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 4 متيكذ ام الإ # : ىلاعت هلوقل ةحيبذلا لح طرش ةاكذلا :لاق

 نم وه يذلا حورلا باهذإ هيف :اولاق « ناويحلا حبذ ةحابإ نوري الف « ًالقع روظحم : سوجلا

 هيف نأل هلحأ عرشلا نكلو « ًالقع روظحم حبذلا نأ ىلإ نويقارعلا بهذو [. . .]ءازجأ

 حئابذلا: « هحرش» يف -هللا همحر- يرودقلا نسحلا وبأ خيشلا لاقو « ناويحلاب ارارضإ

 يف ررض لاخدإ هيف ناك ام الإ ةحابإلا ىلع اندنع لصألا ىف ءايشألا نأل لقعلاب ةروظحم

 ۰ . ناويحلا

 محللا لوانتي ناك ةي هللا لوسر نأل « لطاب يدنع اذه : يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو
 ‹ مانصألا ءامسأب نوحبذي اوناك مهنأل نيكرشملا حئابذ لكأي ناك هنأ هب نظي الو « هثعبم لبق

 ملظلاو بذكلاك القع اروظحم ناك ام لعفي ناك امو هسفنب داطصيو حبذي ناك هنأ انفرعف

 .هفسلاو

 بذكلاك حبذلا سیلو «باتكلا لهأ حئابذ الإ لكأي ناك ام نوکی نأ زوجي هنأب بیجآو

 دنع الإ هتحابإب عرشلا دري الف هيرحتب عطقيام:نابرض يلقمعلا روظحلا نأل ملظلاو

 هيلع مدقتو « هتحابإب عرشلا دري نأ زوجيف هتعفنم رادقم ثيح نم زيوجت عون هيف امو «ةرورضلا

 . ملآ هيف اب هيوادتو لافطألا ةماجحك هعفن ىلإ ارظن هلبق

 ناك هنأ ىلع ليلد ىلإ جاتحي هنألف لوألا امأ . رظن نع ولخي ال نيمالكلا نم لك : تلق

 ىلا جدع هاف لاد ىلإ جاعحي كاذلف يناثلا امو ء ةثعبلا لمق هغي داطصيو هغي حبذي

 نم ایش لکآ نکی مل ہن ًازوجيال ملف « ةثعبلا لبق باتكلا لهأ حئابذ نم لكأي هنآ ىلع ليلد ٠

 ؟ ةثعبلا دعب الإ ةحيبذلا

 باتكلا عضو فالخ عقواذهو : يزارتألا لاق . :ش ( ةحيبذلا لح طرش ةاكذلا : لاق ) :م

 رصتخم » وأ « ريغصلا عماجلا » يف هركذ ام ىلإ هب ريشي ناك ةلأسملا لوأ يف لاق اًظفل ركذ اذإ هنأل

 ال نأ يغبني ناکو < ةيادبلا يف هركذي ملاذهلو امهدحأ ىلإ ةراشإلا عقت مل انهو « « يرودقلا

 . هسفن ىلإ هب اريشم فيعضلا دبعلا لاق لوقي وأ « لاق ظفل دروي

 لعافلا رامضإب لاق ةظفل باتكلا نم ةريثك عضاوم يف ركذ هنأل ةدئاف الب ليوطت اذه : تلق

 . لعافلا نييعت مزلي الو هلثم اًضيأ اذهف « هسفن هب دارأو

 كلذكف « هلعافب حرصي مل نسحلا نب دمحم وأ يرودقلا ىلإ لوقلا دانسإ دنع هنآ ىرت الأ

 عماجلا » لئاسم نم يرودقلا لئاسم زی مل نم یلع ال! اذه یقخی الو ؛ هسفن ىلإ هدانسإ دنع

 ( 4 متیکذ امال 3 : ىلاعت هلوقل ) :م ةيادهلا يف ضوخلا قحتسي ال امهنيب زيي مل نمو «  ريغصلا



 لوكأملا يف ذ ةراهطلا هب تبثي ٹی لحلا هب تبثي امكو ءرهاطلا محللا نم سجنلا مدلا زيمتي اهب نألو

 «اهسي ضرألا ةاكذ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هنمو ‹ اهنع ئبنت اهنإف هريغو

 ةذوقوملاو ةقنخنملاو هب هللا ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح * هلوق دعب :ش

 . ًالالح نوكيف ىكذملا ةمرحلا نم ىنثتسا 4 متيكذ ام الإ عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو

 تلعج عرشلاب اتباث لحلا ناك ال نكل « اهنم قتشملا ةفصلا لولعم قتشملا ىلع بترتم او
 نم سجنلا مدلا زيمتي ) :م حبذلا رابتعاب ريمضلا ركذو « ةاكذلاب يأ :ش ( اهب نألو ) :م اًطرش

 ةنسلا يفو « صنلاب تبث حبذ الب امهلح نأل كمسلاو دارجلا مزليالو :ش ( رهاطلا محللا

 لحلا) :م حبذلا ليوأت ىلع ةاكذلاب يأ :ش ( هب تبثي امكو ) ۴ ألا مومع نماجرخف ةروهشلا

 ال ةاكذلا نإف « ريزنخلاو يمدآلا الإ لوكألا ريغ يأ :ش ( هريغو لوكأملا يف د ةراهطلا هب تشي

 دقو عابسلا محل نم ءيش هعمو ىلص اذإ : لاق هنأ يخركلا نع ركذو ثيللا وبأ هيقفلا لاق

 ال سجن وه : لوقيرفعج وبأ هيقفلا ناكو . هسجني مل ءاملا يف عقو ولو « هتالص تزاج حبذ

 يف هركذ اذكه . ذخأن هبو ريصن لوقل قفاوم وهو « هدسفأ ءاملا يف عقو ولو هعم ةالصلا زوجي

 . ةالصلا باتك يف لزاونلا

 لا لع ہلوق نمو ) :م ةراهطلا نع بنت ةاكذلا نإف يأ :ش ( اهنع ءىبنت اهنإف ) :م

 : ذ : ءال هلوقل ةراهطلا نع ةرابع ةاكذلا نوكو يأ :ش ( «اهسبي ضرألا ةاكذ» : مالسلاو

 ا ء ءاوهلا وأ سمشلاب اهسبي ةساجنلا ةبوطر نع ضرألا ةراهط يأ « “ اهسبي ضرألا

 مالك نم ال ةيفنحلا نب دمحم وهو يلع نب دمحم مالك نم وه : قئافلا» يف لاق . ثيدحب سيل

 . لک يبنلا

 اكذ : لاق يلع نب دمحم رفعج يبأ نع « هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ : تلق

 . تيكذ دقف ضرألا تفج اذإ : لاق ةبالق يبأ نعو هنع جرخأو « اهسبي ضرألا

 : لاق ةبالق يبأ نع بويأ نع رمعم انربخأ : لاقو « هفنصم » يف قازرلا دبع نع يورو

 اضرعتي مل فيك هلبق يكاكلا هخيشو ةياهنلا بحاص نم بجعلاو . اهروهط ضرألا فوفج
 ! ديلقتلا ءايشألا هذه ةفآو « هب لوسرلا ثيدح هنأ امهنم اًمزج هيلع اتكسو اذهل

 نأ امك اهرهطي كاذف ةساجنلا ةبوطر نم ضرألا تسبي اذإ : هانعم « سوماقلا» ىف لاقو

 ضرألا نأكو تلعتشاو تيح اذإ راتلا تكذ نم ء ةايحلا ةاكذلا : لاق مثو « ةحيبذلا لحت ةاكذلا

 )١( ةعوفرملا رارسألا رظنا )۲١١( ءافخلا فشكو )١/ ٠١١( ةرشستملا رردلاو )۸1( .
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 نم ناك عضوم يأ يف حرجلا يهو ةيرارطضاو « نييحللاو ةبللا نيب اميف حرجلاك ةيرايتخا يهو
 ةيآاذهو ‹ لوألا نع زجمعلا دنع الإ هيلإ راصي ال هنأل ؛ لوألا نع لدبلاك يناشلاو . ندبلا

 نع زجعلا دنع هب ىفتكاف . هيف رصقأ يناثلاو ‹ مدلا جارخإ يف لمعأ لوألا نأل اذهو ؛ةيلدبلا

 اإ « ديحوتلا ةلم بحاص حباذلا نوكي نأ : هطرش نمو عسولا بسحب فيلكتلا ذإ « لوألا

 ‹ يباتكلاك ىوعد وأ ‹ ملسملاك اداقتعا

 م ةاكذ امهدحأ « نيعون ىلع ةاكذلا يأ :ش ( يهو ) :م تيح ترهط اذإو تتام تسجن اذإ

 عطق وهو « رودقم حرجو رايتخالا ةاكذ نأ دارآ . :ش ( نييحللاو ةبللا نيب اميف حرج لاك ةيرايتخا)

 « ةدحوملا ءابلا ديدشتو ماللا حتفب ةبللاو . نييحللاو ةبللا نيب ام وهو مولعم لحم يف جادوألا

 . ردصلا ةيحان نم ردصملا فرط وه اغنإ « كلذك سيلو ةبقرلا حارشلا اهرسفو

 «ماللا حتفب يحللاو « رحنلا عضومب سيل ردصلاو ‹ رحنلا ةبللا : «بابعلا» يف لاق

 يف حرحلا يهو ةيرارطضاو ) :م ةاكذ يناثلاو « هريغو ناسنإلا نم ةيحللا تبنم وهو ءاحلا نوكسو

 باب يف لصألاو «ناك لحم يأ يف « ىدم حرج مهضعب دنعو :ش ( ندبلا نم ناك عضوم يأ
 . لوألا وه ةاكذلا

 نع زجملا دنع الإ ) :م يناثلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ راصي ال هنأل لوألا نم لدبلاك ينافلاو ) :م

 تفرع لادبألا نأل لدب لقي ملو لدبلاك : لاق انإو« ةيرايتخالا ةاكذلا نع يأ :ش ( لوألا

 :ش (ةيلدبلا ةيآاذهو ) :م لدبلاك : لاقو « ةيلدبلا ةرامأ هيف تدجو دقو صن هيف دري ملو صنلاب
 . ةيلدبلا ةمالع لوألا نع زجعلا دنع يناثلا ىلإ ريصملا يأ

 جارخإ يف لمعأ لوألا نأل ) :م لدبلاك يناثلاو ‹ هنع ًالدہم لوألا نوك يأ :ش ( اذهو ) :م

 م . سجنلا حوفسملا مد جارخإ يف المع رثكأ نييحللاو ةبللا نيب اميف حرجا نأل يأ :ش ( مدلا

 م .مدلا جارخإ يف رصتقا ندبلا نم رثكآ ناك عضوم يآ يف جورخلا يأ :ش ( هيف رصقأ يناثلاو)

 حرجلا نع يآ :ش ( لوألا نع زجعلا دنع ) :م يناثلاب يفتكا كلذك ناك اذإ يأ :ش ( هب يفتکاف )

 . نييحللاو ةبللا نيب اميف

 عسو بسحب فيلكتلا نأل يآ « ليلعتلل «ذإ » ةملك :ش ( عسولا بسحب فيلكتلا ذإ ) :م

 نوكي نأ ) :م حبذلا طرش يأ :ش ( هطرش نمو ) :م . ( اهعسو الإ اًسفن هللا فلكي ال  فلكلا

 ىوعد وأ ) :م داقتعالا ثيح نمامإ يآ :ش ( ملسمل اك اداقتعا امإ « ديحوتلا ةلم بحاص حباذلا

 هنإف يسوجملا فالخب ديحوتلا يعدي هنإف « يباتكلاك ىوعدلا ثيح نم وأ يآ :ش ( يباتکلاک

 رخآلاو ريخلا قلاخ امهدحأ نيعناصل لوقي هنأ الإ ‹ داقتعا الو ىوعد الو ديحوتلا ةلم هل سيل

 ملسملاك ىوعدلا وأ داقتعالا امإ ديحوتلا ةلم بحاص لاق ولو . هتحيبذ لاحت الف « رشلا قلاخ
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 يباتكلاو ملسملا ةحيبذو : لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع مرحلا جراخ ًلالح نوي نأو

 . € مكل لح باتكلا اوتو نيذلا ماعطو # : ىلاعت هلوقلو « انولت ال لالح

 مرحم ريغًألالح حباذلا نوكي نأ هطرش نمو يأ :ش ( مرحلا جراخ ًالالح نوکی ناو ) :م

 وآ مرحلا يف ناك ءاوس هتحيبذ لحت ال مرحملا نأو « مرحلا يف نوكي ال نو . ديصلا يف طرشلا اذه

 ةحراج ةلآ : ءايشأ ةعبرأ ةاكذ ةاكذلا عوقو طرش امأف «ةياغلا» يفو . ةيضعبلا نمث هطرش

 نم لحملا نوكي نأ ثلاثلاو . هانيب ام ىلع ديحوتلا ةلم هل نمم حباذلا نوكي نأو « عامجإلاب

 « هدلجب عافتنالا حابي ام ناك نأب اندنع هجو نم وأ محللا لوكأمك هجو لك نم امإ « تالحللا

 . -هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ اندنع طرش يهو ةيمستلا عبارلاو « هلكأ لحي ال ام ناك نإ

 نأب لعافلا يف ةفص اهدحأ : طئارش عبرأ ةاكذلا لوصح يف ربتعي : «(سانجألا» يفو

 هناحبس هللا ركذ دوجو وهو لعفلا يف ةفص يناثلاو . هيف رقم نيد يف لزن باتكب ادقتعم نوكي

 يف ةفص حبارلاو . دح هل عطقي ام نوكي نأب ةلآلا يف ةفص ثلافلاو . ىكذملا قح يف ىلاعتو

 نإ هنيبن ام ىلع ) :م ناجدولاو ءيرملاو موقلحلا : ةعبرأ جادوألاو . جادوألا عطق وهو هيف عضوملا

 . باتكلا يف يأ :ش ( ىلاعت هللا ءاش

 :ش ( انولت امل لالح يباتكلاو ملسملا ةحيبذو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ماعطو > : ىلاعت هلوقلو ) :م . ماع باطخلا نأل 4 متیکذ ام الإ : یلاعتو هناحبس هلوق هب دارا

 نبا لاق :(هحيحص» يف -هللا همحر- يراخبلا لاق :ش ( ( مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا

 . مهحئابذ مهماعط ٠ = هللا یضر-سابع

 ‹ لكأت الف هللا ريغب يمسي هتعمس نإف « برعلا ىراصن ةحيبذب سأب ال : يرهزألا لاقو

 ىلاعت هللا يضر- يلع نع ركذيو . مهرفكب ملعو ىلاعتو هناحبس هللا هلحأ دقف هعمست مل نإو

 صخي مل كلذك ناك ول هنأل حئابذلا ريغ ىلع مهماعط لحي نأ زوجي الو . ىهتنا هجوب -هنع

 . باتكلا لهأب

 . ةدحاولا ةيآلاب فتكي مل اذه : تلق نإف

 ‹ يسوجملاو دترملاو ينثولا جورخب صوصخم ماع متيكذ ام الإ لاقي ن رقتسا امل : تلق

 . ىرخألا ةيآلا هيلإ مض ةدافإلا يف اعطاق نوكي الف

 - يعفاشلا لاقو « ريغب وأ ةثالث ثلاثب ًالئاق ناك ءاوس اًقلطم لالح يباتكلا ةحيبذ مث
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 نوك يف توافتيالو . لحيال هللا نبا ريزعلاو حيسملا نأدقتعااذإ : هجو يف -هللا همحر

 مساب ىمسو حبذ وأ ًادمع ةيمستلا يباتكلا كرت ولف « ملعلا لهأ عامجاإب اًيمذ وأ ايبرح يباتكلا

 . ملعلا لهأ رثكأو ءاهقفلا عامجإب هتحيبذ لحت مل حيسلا

 ينارصنلا حبذ اذإ :-هللا همحر- لوحكمو -هللا همحر- دهاجمو -هللا همحر- ءاطع نعو

 امو # : ىلاعتو هناحبس هلوق انلو « هلوقيس هنأ ملع دقو . هتحيبذ انل لحأ هنأل لح حيسملا مساب

 اذإ : -هنع ىلاعت هللا يضر- يلع لاقف . ملسملاك هطرشب هوحبذ ام اهب ديرأ هللا ريغل لهأ

 يضر- رمع نباو - اهنع هللا يضر- ةشئاع لوق وهو . هولكأت الف هللا ريغب يمسي هومتعمس

 يفو . -مهنع ىلاعت هللا يضر- ةعامج نع نسحلاو -هنع هللا يضر- ءادردلا يبأو -هنع هللا

 لحت الف ءاوس يسوجملاو وهف دقتعااذإ امأ « هلإ حيسملا نأ دقتعي ملاذإاذه :« ىفصتسملا»

 لهأ اي : ىلاعتو هناحبس هلوق وهو « باتكلا رهاظلو تاياورلا ةماعل فلاخم اذهو «هتحيبذ

 مهحئابذ نع سابع نبا لثسو « هللا نبا :حيسملا اولاق مهنأ عم . ( مكنيد يف اولغت ال باتكلا

 وه مهنم كلذ لحأ يذلا نإ : لاقف « هللا ريغل نولهي مهنإ: ليقف « مكل هللا لحأ دق: لاقف

 . نولوقي اب ملعأ

 هللا يضر- ةداتق لاق رفظ يذ لك لثم هيلع ىلاعتو هناحبس هللا مرح ام يباتكلا حبذ ولو

 هيلع ريخي محش اهل ةباد حبذ وأ « عباصألا قوقشم سيل امو طبلاو ماعنلاو لبإلا يه : -هنع

 - دمحأ لاق . اهمحش نم لكأي ال ةاشلا حبذي يدوهيلا يف كلام نع يكحو « رثكألا دنع لحي

 : لاق ىلاعتو هناحبس هنأل احيحص هري مل هنأ اذه رهاظف « قيقد بهذم اذه : -هللا همحر

 دهاجمو -هللا همحر- كاحضلا لاقف « مهماعط نم سيلاذهو «( باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو#

 نم دارملا نألو « انركذ امك محئابذ مهماعط نم دارملا :انلقو « يلبنحلا يضاقلاو كلامو راوسو

 مارح وهو مهماعط نم مدلاو ةتيملاو ريزنخلا نأل قافتالاب اًماع نوكي نأ زوجي ال مهماعط

 . عامجٍإلاب

 يضر- ةشئاعو -هنع هللا يضر- دوعسم نباو -مهنع هللا يضر- يلعو رمع لوق انلوقو

 تماصلا نب ةدابعو يلهابلا ةمامأ يبأو رمع نباو سابع نباو ءادردلا يبأو - اهنع هللا

 همحر- .يعفاشلا دنع مث «-مهنع هللا يضر- نيعباتلاو ةباحصلا رثكأو ةيراس نب ضابرعلاو

 نم ةحيبذ الو هتحيبذ لحي ال هدالوأو يب يبنلا ثعب دعب يباتك نيد يف لحد نم لك : -هللا

 لحي يباتك ريغو يباتك نم دلوتملاو « مالسإلا نع دترملاك يباتك ىلإ يباتك نيد نم جرخي
 اياتك بألا ناك اذإ : دمحأو كلامو « لوق يف -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « هتحيبذو هديص

 نيوبألا ريخ عبت وه اندنعو « ةمرحلل اًبيلغت لحي ال لوق يفو « دمحأ نع ةياور يف لحت ال الإو
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 . انید

 مهو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع نيئباصلا حبذ زوجيو : «هرصتخم » يف يخركلا لاقو

 ال نيذلا نيئباصلا نم رخآلا برضلا ديري سيلو . هدنع ىراصنلا نم ةقرف مهو باتك لهأ

 لکؤت ال ءالؤهف ‹ هيلع یراصنلا سیل رخآ عرش مهلو « هتوبنب نورقی الو ب یسیعب نونمؤي
 . مهحئابذ

 نم ىلع -هللا همحر- ةفينح وبأ باجأ اغإو : ٠ هحرش» يف -هللا همحر- يرودقلا لاقو

 مظعي نم ىلع رمألا المح امهو ةلبقلا ملسملا ميظعتك بكاوكلا مظعيو باتكو يبنب نمؤي
 لاحو : يرودقلا لاق مث . هتحيبذ لكأ زوجي الف « نثو دباع وهف « ةدابع ميظعت « بكاوكلا

 . مهلاح فرعي الف « مهداقتعا نامتكب نونيدي مهنأل ةلكشم ةقرفلا هذه

 نم وهف لب ىسيعب نمؤي ۍباص ىلع -هللا همحر- ةفينح يبأ لوقل نسحلا يبأ لمح امأف
 ركب وبأ لاقو .ءايبنألا نم هريغ نود هنومظعیو الي سيردإب نونمؤي اغنإو ‹ مهنم هفرعيال

 ةلأسملا هذه يف ىنعملا يف مهنيب فالخ ال : « يواحطلا رصتخمل هحرش » يف -هللا همحر- يزارلا

 ‹ ليجنإلاب نورقيو مالسلا هيلع حيسملا نيد نولحي مهنم ةفئاط : ناتفئاط نيئباصلا نأ كلذو .

 ةقرفو . مهحئابذ لكؤت اعيمج مهلوق يف ءالؤهف « طساو لمع نم ةحيطبلا ةيحان يف مهو

 بكاوكلا نودبعيو يبنل اباتك نولمحتي ال « ةعيبر رايدو نارح ةيحان يف نيئباصلا نم ىرخأ
 . اعيمج انباحصأ لوق يف مهؤاسن حكنت الو مهحئابذ لكؤت ال ناثوألا لهأ ءالؤهف مانصألاو

 : ليقو « ةيمستلا ظفل لقعي ليقو :ش ( ةيمستلا لقعي ) :م حباذلا :ش ( ناك اذإ لحيو ) :م

 حرش » يف -هللا همحر-هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو . ةيمستلاب ةحيبذلا لح نأ ملعي

 ‹ ةيمستلا ريغب حابي الو « ةيمستلاب حابي هنأ لقعي ناك نأب ةحيبذلاو ةيمستلا لقعيو : « طوسبملا

 لقعي مل ىتم مالسإلا هنم حصي ال امك ةيمستلا هنم حصيال ةيمستلا لقعي مل ىتم هنأل كلذو

 . تالماعملا لقعي ملاذإ حاكنلا الو عيبلا الو  ةداهشلا

 . هتحيبذ لكؤت له يمسيو حبذي يبصلا تيأرآ لصألا يف لاقو ةحابإلا طرش ةيمستلاو

 م الف كلذ لقعي ال ناك نإو « هب سأب الف ةحيبذلاو ةيمستلا لقعيو طبضي ناك نإ : لاق

 ءءابلا نوكسو لاذلا رسكب ةحبذلاو ةحيحصلا خسنلا يفو . ةحيبذلا لقعيو يأ :ش ( ةحيبذلاو)

 طبضو هريغو جادوألا عطق نم حبذلا طئارش :ش ( طبضيو ) :م . حبذلا فيك لقعيو ىنعملاو

 . مرحلاب هظفح ءيشلا

of» 



 ؛ لحت ال ةحبذلاف ‹ ةيمستلا لقعي الو طبضي ال ناك اذإ امأ . ةآرما وأ اًتونجم وأ اًيِبص ناك نإو

 فلقألاو « انركذ اب دصقلا ةحصو دصقلاب كلذو صنلاب طرش ةحيبذلا ىلع ةيمستلا نأل

 يبلغتلاو يبرعلاو يبرحلاو يمذلا يباتكلا مظتني يباتكلا قالطإو . انركذ ال ءاوس نوتخملاو

 وأ ) :م ‹ طبضيو لقعي ناك نأ دعب اًيبص حباذلا ناك نإو يأ :ش ( اًيِبص ناک نو ) :م

 امك هنم دبالو هلدصقال نونجملاف « اهوتعم يأ : -هللا همحر- يقانغسلا لاق :ش ( اًتونجم

 - دمحأو -هللا همحر- كلامو رهظألا ىف -هللا همحر- ىعفاشلا لاق هبو « اذكه رجحلا ىف ركذ

 - هللا همحر-دمحأ - هللا همحر- كلام لاق هبو « حصيال نالقعيال اناك اذإو -هللا همحر

 . حصي هجو يفو هجو يف -هللا همحر- يعفاشلاو

 :ش (ةأرما وأ ) :م نونجملا الو ناركسلا ةحيبذ زوجي الو : ةيكلاملل ؟عيرفتلا باتك يفو

 ؛ لحت ال ةحيبذلاو ‹ ةيمستلا لقعي الو طبضي ال ناك اذإ ام ) :م هيف فالح الو ةأرما حباذلا ناك وأ يأ

 ناكاذإ اب يأ :ش ( انركذ امم دصقلا ةحصو دصقلاب كلذو صنلاب طرش ةحيبذلا ىلع ةيمستلا نأل

 ءاوس نوتخملاو فلقألاو ) :م ةحيبذلاو ةيمستلا لقعي ناك اذإ اب يأ انركذ اب دقعلا ةحصو دصقلاب

 لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو # : ىلاعتو هناحبس هلوق امهو نيتيآلا ىلإ هب راشأ :ش ( انركذ امل

 ىلاعت هللا يضر- سابع نبا نع يور ا ازارتحا فلقألاب ديق اغإو ماع باطخلا نأل 4 مكل

 . هتحیبذ هرکی ناک هنآ -امهنع

 هللا يضر- سابع نبا نع يورامالإ ءاملعلا ةماعل هيف فالخ الو :«ةياردلا» يفو

 سرخألا حيبذو ‹ دمحأ نع ةياور وهو « زوجي ال هتحيبذو فلقألا ةداهش : لاق هنأ -امهنع

 نم لعفأ وهو «فلقألا وهو ريختي مل يذلا فلقألاو « هيف فالخ الو ءاملعلا عامجإب زوجي

 . نيتيآلا ىلإ هب راشأ ةفلقلا كلذكو « ركذلا سأر نم ناتخلا اهعطقي يتلا ةدلجلا يهو « ةفلقلا

 اوتوأ نيذلا ماعطول : یلاعتو هناحبس هلوقو 4 متيكذامالإ : یلاعتو هناحبس هلوقامهو

 . ماع باطخل ا نأل € باتكلا

 ۾ . لالح يباتكلاو ملسملا ةحيبذو هماعطو يرودقلا يف ينعي :ش ( يباتكلا قالطإو ) :م

 صاخلا فطع نم يبرعلا ىلع يبلغتل تلا فزع :ش ( يبلغتلاو يبرعلاو يبرحلاو يمذلا يباتكلا مظتني)

 نوغلا نوكسو ةانثم ا ءاتلا حتفب وهو مورلا برعب نونكسي نوحالف موق بلغت نأل ماعلا ىلع

 يلاوتل ًاشاحيتسا ماللا حتفب يبلغت هيلإ ةيمستلاو « ةدحوم ءاب هرخآ يفو ماللا رسكو ةمجعللا

 ىلإ ةبسنلا قرافو نيروسكم ريغ نيفرح هيف نأل اهرسكب هولاق ابرو . بسنلا ءاي عم نيترسكلا
 ھه

 . رمد
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 : مالسلاوةالصلا هيلع هلوقل يسوجلا ةحيبذ لكؤت الو : لاق . رم ام ىلع ةلملا مايق طرشلا نأل
 « مهحئابذ يلكآ الو مهئاسن يحكان ريغ باتكلا لهأ ةنس مهب اونس»

 ‹ مهريغو نيحالفلا بلغت ينب ىراصن حبذب سأب الو :« هرصتخم » يف يخركلا لاقو

 نییاصالا یرا ناک اورامف مهعئارش لکب اوکسمتپ مل ناو یراصنلا نید یلع مھنأل كلر

 عئارشلا ضعبب اوكسمتي مل اذإ

 حئابذو بلغت ينب حئابذ نإ : -هللا همحر- يعفاشلا لاق دقو : «عطقألا حرش »يفو

 ىلإ هب راش . :ش ( رم ام ىلع ةلما مابق طرشلا نأل ) :م حصي ال اذهو « لكؤت ال برعلا ىراصن

 ىوعدوأ < « ملسمل اك اداقتعا امإ ديحوتلا ةلم بحاص حباذلا نوكي نأ هطرش نمو : هلوق

 یثعم يف طرش هنأب بيجأو ‹ طورشملا مزلتسي ال طرشلا دوجو نأل رظن هيف : ليق «يباتكلاك

 . مهفاف ةلعلا

 ةالصلا هيلع هلوقل يسوجملا ةحيبذ لحت الو ):م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ضعب يفو . :ش (  مهحئابذ يلكآ الو مهئاسن يحكان ريغ باتكلا لهأ ةنس مهب اونس » : مالسلاو

 يذلا وه يورملا اغإو « بيرغ ظفللااذهب ثيدحلااذهو « يسوجملا ةحيبذ لكؤت الو خسنلا

 نع ملسم نب سيق نع (امهيفنصم» يف - هللا امهمحر- ةہيش يبأ نباو قازرلا دبع هجرخأ
 ضرعي رجه سوجم ىلإ بتك ب يبنلا نآ -هنع ىلاعت هللا يضر- يلع نب دمحم نب نسحلا

 الو مهئاسن يحكان ريغ ةيزجلا هيلع تبرض ملسي مل نمو هنم لبق« ملسأ نمف مالسإلا مهيلع
 . مهحئابذ يلکآ

 . عيبرلا نبا وهو ملسم نب سيق هيف هلاسرإ عمو لسرم اذه : تلق نإف

 - ىليل يبأ نباو كيرشك ءاضقلاب هظفح ءاس نمم وهو : ناطقلا نبا لاق « هيف فلتحا دقو

 ‹ يباتكلا مكحك يسوجملا مكح نأ رهاظلا لهأ ضعب بهذ اذه لجألو . -هللا امهمحر

 اهاور دقف ةلسرم تناك نإو ةياورلا هذه -هنع هللا يضر- بيسملا نبا نع اًضيأ كلذ يورو

 - يدقاولا رمع نب دمحم انربخأ :«تاقبطلا »يف دعس نبا لاق « ةدنسم -هللا همحر- يدقاولا

 نب ديعس نب ورمع نب هللا دبع يبأ نع ةورف يآ نب هللا دبع نب مکحلا دبع ينثدح - هللا همحر

 مالسإلا مهياع ضرعي رجه سوجم ىلإ بتك ب هللا لوسر نآ - -امهنع هللا يضر- صاعلا

 هنآانملس نئلو ° هحئابذ لكؤت الو مهؤاسن حكنت ال نأب ةيزجلا مهيلع ضرع اوبأ نإف

 -هللا مهمحر“ نيعباتلا رثكأو ةباحصلا رثكأ هب لمع اذإ ًاصوصخ « اندنع ةجح لسرملاف لسرم

 نكلو- لوألا ءزجلا نم يناثلا مسقلا )١/ ١۹( هبتكب اي هللا لوسر ةثعب رکذ يف تاقبطلا يف دعس نبا ءاور (۱)

 . هركذ يذلا دانسإلا ريغب

oY 



 رقي ال هنإف هل ةلم ال هنأل دترملاو : لاق . ىوعدو اداقتعا ةلملا تمدعناف ديحوتلا يعدي ال هنألو

 هيلع وه ام ربتعيف اندنع هيلع رقي هنأل هنيد ريغ ىلإ لوحت اذإ يباتكلا فالخب « هيلإ لقتنا ام ىلع

 . هلبق امال حبذلا دنع

 ۰ . ءاهقفلاو

 نإف محل متيرتشا اذإف ايطبن سانب متلزن اذإ ١ : لاق يب هنأ هدانسإب لبنح نب دمحأ یورو

 يبرحلا ميهاربإ لاق . «اولكأت الف يسوجم نم ناك نإو « اولكف ينارصن وأ يدوهي نم تناك

 دقو : يقهيبلا لاقو «هفالخ -هنع هللا يضر- بيسملا نبا نع يور . عامجإلا روث وبآ قرخ

 نع يور امو . هلكأ حابي دارجلاو كمسلا مهديص نأ فالخ الو « عامجإلاب لسرملا اذه دكأت

 زاوج يف ةفيذح نع يور امفيك هدانسإب مهديص رحت يف -امهنع هللا يضر- سابع نبا
 . حیحص ریغف مهحاکن

 نم يآ :ش ( ىوعدو اداقتعا ةلملا تمدعناف ديحوتلا يعدي ال ) :م يسوجملا يأ :ش ( هنالو ) :م

 امإ ديحوتلا ةلم لهآ نم حباذلا نوكي نأ طرشلا نأ رم دقو . ىوعدلا ثيح نمو داقتعالا ثيح

 . يسوجملا يف امهنم دخاو دجوي ملو « يباتكلاك ىوعد وأ ملسم اك اداقتعا

 يسوجلملا هلوق ىلع اًمطع رجل اب :ش (دترملاو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هنأل ):م هتحيبذ لكؤت ال هنأ دترملا يف فالخ الو . دترملا ةحيبذو يسوجملا ةحيبذ لكؤت ال ينعي

 الف هل نيد ال يذلا ينثولاك راصف لطابلا نيدلا نم :ش ( هيلإ لقتنا ام ىلع رقي ال هنإف هل ةلم ال

 ٠ . هتحیبذ لکؤت

 اذإ يذوهيلاو ‹ دوهتاذإ ينارصنلا ينعي :ش ( هنيد ريغ ىلإ لوحت اذإ يباتكلا فالخب) :م

 . فالخ الب هتحيبذ لكؤت ال هنإف ‹ سجمت ولام فالخب هيلإ لقتنا ام ىلع رصنت ااف « رصنت

 هجورخل نأل « اًقلطم هنيد ريغ ىلإ لوحت اذإ هتحيبذ لكؤت ال دوادو -هللا همحر- يعفاشلا دنعو
 نوكي يباتك نيد لوحت اذإ :انلق . يلصألا رفكلاك راصف « هلتق حابيف ةمذلا ضقن هنيد ريغ ىلإ

 نيد ىلإ يباتكلا ريغ دترا نإو . ةدحاو ةلم هلك رفكلاو « هلبقو حبذلا لاح ىوعد ةلملا لهأ نم

 رصتخم ١ يف اذك . هاوس امنود هحبذ لاح يف هنيدو هلاح ىلإ ًارظن هتحيبذ تلكأ باتكلا لهأ

 يذلا نيدلا ىلع يآ :ش ( هيلع رقي ) :م يباتكلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م -هللا همحر- « يخركلا
 :ش ( هيلع وه ام ربتعیف ) :م انرکذ امك - هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ :ش ( اندنع ) :م هيلإ لقتنا

 لبق ناک ام رٻتعي ال يأ :ش ( هلبق ام ال حبذلا دنع ) :م هيلع - دترملا يآ- وه ناك يذلا ربتعي يأ

 نأ زوجيو « هدنع أدترم هدوجول حبذلا كلذ ربتعي الف هلبق اًملسم ناك هنأل مالسإلا وهو حبذلا

 تقو ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا نم هيلع وه ناك ام ربتعي يأ « يباتكلا ةلأسمب هاربتعيف هلوق قلعتي
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 مرحلا يف حبذ ام لكؤي ال اذكو ديصلا نم ينعي مرحملاو : لاق . ةلملا دقتعي ال هنأل ينثولاو : لاق

 ‹ مرحملاو لالحلا هيف يوتسي مرحلا يف حبذلاو مرحلاو لحلا مظتني مرحملا يف قالطإلاو ديصلا نم

 ةاكذ نكت ملف . مرحم عينصلا اذهو عورشم لعف ةاكذلا نأل اذهو

 ال يسوجملا نيد ىلإ لقتنا نأب لقني مل نإو « زاج ًاينارصن وأ ايدوهمذئنيح ناك نإف . حبذلا

 وأ ايدوهي دجوي ‹ دوهت وأ رصنت مث حبذلا لبق اًيسوجم ناك نإو « هلبق ام ربتعي الو زوجي

 . مهفاف . زوجي حبذلا دنع اًينارصن

 لحت الو يآ اًضيأ رجل اب :ش ( ينشولاو ):م :-هللا همحر- يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ( ةلملا دقتعي ال هنأل ) : :مديحرتلا لم هل سيل هنأل منصلا وهو ؛ نشولا دبعي يلا وهو ينثولا ةي

 لحت الو :-هللا همحر- يرودقلا لاق يأ :ش ( مرحلاو : لاق ) :م اداقتعا الو ىوعدال :ش

 هنأل هنم دب ال ديقلا اذهو :ش ( ديصلا نم ينعي ) :م :-هللا همحر- فنصملا لاقو « مرحلملا ةحيبذ

لا ناک ءاوس :ش ( ديصلا نم مرحلا يف حبذ ام لكؤي ال اذكو ) :م يلهألا نم هتحيبذ لحت
 امرحم حباذ

 . نطفلا ىلع ىفخي ال ام ىلع لوعفملا ءانب ةغيص ىلع حبذ ام أرقي نأ يغبنيو « الالح وأ

 یعی :ش ( مرحلاو لحلا مظتني ) :م مرحملاو هلوقب قالطإلا يأ :ش ( مرحملا يف قالطإلاو ) :م

 سيل ديصلا مرحملا حبذو عورشم لعف ةاكذلا نأل « مرحلا يف حبذ امو لحلا يف حبذ ام لمتشي

 هيلإ راشآ « اًمرحم وأ ًالالح لح ناك ءاوس عورشمب سيل مرحلا يف ديصلا حبذ اذكو « عورشمب

 . ىلاعتو هناحبس هللا قح هنأل :ش ( مرحملاو لالحلا هيف يوتسي مرحلا يف حبذلاو ) :م : هلوقب

 (عورشم لعف ةاكذلا نأل ) :م مرحلا ديص حبذ يف مرحلو لالحلا ءاوتسا يأ :ش ( اذهو ) :م

 ال » : ىلاعت هلوق وهو «صنلاب مرحم ديصلا لتق يأ :ش ( مرحم عينصلا اذهو ) :م صنلاب :ش

 لعف ةاكذلاو . ةيعورشملا مادعنا هبجومو يسحلا لعفلا نع ىهنو 4 مرح متنأو ديصلا اولتقت

 يف حبذلا يأ عينصلا اذهلو « هلوق ىنعم نوكي نأ لوألا : ليق « ةاكذ هلعف نوكي الف عورشم

 . اذه ىلع لدي مالكلا قايسو « مرحم مرحلا

 . «ىراسألا اهومعطأ» : ل هلوقب لكؤتو مرحم ةبوصغملا ةاشلا لتق : تلق نإف

 . هب ريخلا قح قلعحل مرح اغنإو ء لهآ حباذلاو « حبذلل ةحلاص مرحملا ريغ ةاش : تلق

 امارح تناكف اهحبذ زوجي كالهلا ىلع تفرشأ نأب اهحبذ يف ةحلصملا تناك ول اذهلو
 هريخل

 هيف نامألا ةفص توبثل الحم قبي مل ديصلا نكل « اهلهأ ناك نإو حباذلاف مرحلا ديص امأ

 ء ةاكذ مرحملا حبذ نكي ملف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( ةاكذ نكت ملق ) :م اقرتفاف هنيعل اًمارح ناكف

ort 



 مرحلا ذإ عورشم لعف هنأل حص ديصلا ريغ مرحلا يف حبذ وأ ديصلا ريغ مرحملا حبذ اذإ ام فالخب

 ةحيبذلاف ادمع ةيمستلا حباذلا كرت نإو : لاق . مرحملا ىلع هحبذ مرحي ال اذكو ةاشلا نمؤي ال

 ‹ نيهجولا يف لكأ :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو . لكأ اًيسان اهكرت نإو لكؤت ال ةتيم

 يأ :ش ( عيرشم لعف هنأل حص ديصلا ريغ مرحلا يف حبذ وأ ديصلا ريغ مرحملا حبذ اذإ ام فالخب ) :م

 « معنلا نماهوحنو :ش (ةاشلا نمؤي ال مرحلا ذإ ) :م ‹ عورشم ديصلا ريغ مرحملا حبذ نأل

 لح لصألا نأل :ش ( مرحلا ىلع هحبذ مرحي ال اذكو ) :م . ديصلل صنلاب تبثي اغإ نمألاو

 . ءادعتي الف دیصلاب صوصخم وهو صتلاب تبث شت ةمرحلاو حبذلا

 نأ زوجيو دمع كرت يأ :ش ( ادمع ةيمستلا حباذلا كرت نإو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م
 ةيمستلا كرت اذإ يباتكلا اذكو :ش ( لكؤت ال ةتيم ةحيبنلاف ) :م ادماع هنوك لاح يأ ًالاح نوكي

 هللا يضر- يخركلا هلاق اذك ملسملا ةلزنم يف وهو لكؤت ايسان ناك نإو « هتحيبذ لكؤت مل ادماع

 اًيسان هنوك لاح ةيمستلا حباذلا كرت نإو يأ :ش ( لكأ اًيسان اهكرت نإو ) :م ؟هرصتخم » يف -هنع

 . هحبذ ام لکأ

 يف لكؤت ال : -هللا همحر- كلام لاقو نيهجولا يف لكأ : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 رکذاذکهو ةياور يف -هللا همحر- دمحأ لاق هبو « اًيسان وأ ادماع اهكرت اميف يأ :ش ( نیهجولا

 اذإ لحت كلام دنع نأ «ينغملا» يف ةمادق نبا هركذام وه اذه لب كلذك سيلو ةموظنملا يف هنع

 طرش ةيمستلاو «عيرفتلا» باتك يف بالجلا نبا ركذو . ادماعاهكرت اذإ لحت الو اًيسان اهکرت

 ‹ هتحيبذ تلكأ اًيساناهكرت اذإو . هتحيبذ لكؤت مل ادماع اهكرت نمف « ةحيبذلا ةحص يف

 . یھتنا

 ديص ىلع ةيمستلا كرت نمو :يبرحلا لاقو « انلوق لثم -هللا همحر- دمحأ نع روهشملا

 اًيهاس اهکرت نإو . لكؤت مل اًدماع هتحيبذ ىلع ةيمستلا كرت نإو « لكؤي مل اًيهاس وأ ادماع

 نباو سواطو -هنع هللا يضر- سابع نبا نع يورم انه اذهو . ىهتنا « هتحيبذ تلكأ

 -هللا همحر- ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو قاحسإو يروثلاو نسحلاو -هنع هللا يضر-بيسملا

 مرحي -هللا همحر- يلع نب دوادو ماعنألا ةروس يف ؟ريسيتلا» يفو « -هللا همحر- رفعجو

 وأ ادماع ةيمستلا كرت اذإ لكؤي ال : ريشب لوق يف «لزاونلا» يف لاقو . اًيسان ةيمستلا كورتم

 . اسان

 يف ةباحصلا فلتخا دقو: « يخركلا رصتخمل هحرش » يف : : -هللا همحر- يرودقلا لاقو

 لاقو « لكأ اًيسان ةيمستلا كرت اذإ: - مهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نباو يلع لاقف « نايسنلا
 . دمعلا يف مهعامجإ ىلع لدي نايسنلا يف فالخلاو . لكؤيال : -هنع هللا يضر- رمع نبا
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 ءاوس ةيمستلا كرت يف يباتكلاو ملسملاو . نيهجولا يف لكؤت ال : -هللا همحر - كلام لاقو

 نم لوقلا اذهو ‹ يمرلا دنعو بلكلاو يزابلا لاسرإ دنع ةيمستلا كرت اذإ فالخلا اذه ىلعو

 ةيمستلا كورتم ةمرح يف هلبق ناک نمیف فالخ ال هنإف عامجإلل فلاخم -هللا همحر- يعفاشلا

 -امهنع هللا يضر- رمع نبا بهذم نمف . ايسان ةيمستلا كورتم يف مهنيب فالخلا اغنإو . ادماع

 لحب هنأ -امهنع هللا يضر- سابع نباو يلع بهذم نمو . مرحي هنآ

 ؟ ادمع ةيمستلا كورتم سانلا ةروص فيك : تلق نإف

 اهطارتشاب ملعي مل نم اهكرت ول امأ « اهركذ عم اهكرتو طرش ةيمستلا نأ ملعي نأ : تلق

 . قئاقحلا يف هركذ . يسانلا مكح يف وهف

 ‹ لكؤت ال ادماع اهكرت اذإ يباتكلا نإ ىتح :ش ( ءاوس ةيمستلا كرت يف يباتكلاو ملسملاو ) :م

 دنع ةيمستلا كرت اذإ ) :م روكذملا :ش ( فالخلا اذه ىلعو ) :م هانركذ دقو « لكؤت ايسان اهكرت اذإو

 -هللا همحر- يعفاشلا دنعف ‹ ديصلا ىلإ مهسلا يمر يأ :ش ( يمرلا دنعو بلكلاو يزابلا لاسرإ

 اذهو ) :م روكذملا ليصفتلاب اندنعو « نيهجولا يف لكؤي ال كلام دنعو « نيهجولا يف لكؤي

 كورتم ةمرح يف هلبق ناک ننمیف فالخ ال هنإف ‹ عامجإلل فلاخم -هللا همحر- يعفاشلا نم لوقلا

 كورتم لكأ زاوجب لوقلا يأ :ش ( اسان ةيمستلا كورتم يف مهنيب فالحل ا انإو ادماع ةيمستلا

 همحر- يعفاشلا لبق هزاوج مدع ىلع دقعنا عامجإلا نأل ؛ عامجإلل فلاخم ادماع ةيمستلا

 يضر رمع نبا بهذم نمف) :م عمست الف عامجٍإال قراخ هلبق دقعنملا عامجإلل فلاخملاف ء -هللا

 ءافلاب هركذ كلذلف ايسان ةيمستلا كورتم يف فالخلا نايب ىلإ اذهب راشأ :ش ( مرحي هنأ :-هنع هللا

 . ًايسان ةيمستلا كورتم مرحي يأ

 مسا رکذي ن ي يسنو ةاش حبذ اباصق نأ «ماكحألا» يف -هللا همحر- يزارلا ركب وبأ ركذو

 ءاج اذإف « هدنع موقي نأ هل اًمالغ - -امهنع هللا يضر- رمع نبا رمأف اهيلع ىلاعتو هناحبس هللا

 ملف كذت مل ةاش هذه نإ : كل لوقي -امهنع هللا يضر- رمع نبا نإ هل لوقي يرتشي ناسنإ

 . ایش اھنم رتشی
 ةيمستلا كورتم يأ :ش ( لحي هنآ : -مهنع هللا يضر- سابع نباو يلع بهذم نمو ) :م

 يضر- سابع نب هللا دبع نأ ديعس نب یحی نع -هللا همحر- كلام «أطوم» يفو . لحي اًيسان

 : لاقف هتحيبذ ىلع ىلاعتو هناحبس هللا يمسي نأ ىسني يذلا نع لئس -امهنع ىلاعت هللا

 هللا يضر- سابع نباو يلع نع ركذو « ماكحألا» يف يزارلا لاقو . سآب الو لکأیو هللا يمسي

 يمسي نآ يسن ام لكأب سأب ال : اولاق سواطو يرهزلاو بيسملا نباو ءاطعو دهاجمو -امهنع
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 ورتم نآ : -هللا مهمحر- خياشملاو فسوي وبأ لاق اذهلو ءادماع ةيمستلا ورتم فالخب

 اقلاخم هنوكل فني ال هعيب زاوجب يضاقلا ىضق ولو ء داهنجالا هيف عسب ال ادماع ةيمسلا

 مسي مل وأ ىمس ىلاعت هللا مسا ىلع حبذي ملسملا »: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق : هل . عامجإلل

 مل ثيح :ش ( ادماع ةيمستلا كورتم فالخب ) :م ةلملا ىلع وه اغإ :اولاقو . حبذلا دنع هيلع هللا

 داقعنا لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م هتمرح يف -هللا مهمحر- نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ فلتخي

 . ادماع ةيمستلا كورتم رحت ىلع عامجإلا

 ولو داهتجالا هيف عسي ال ادماع ةيمستلا كورتم نإ : -هللا مهمحر- خياشملاو فسوي وبأ لاق ) :م

 ( عامجإلل اًقلاخم هنوكل ذفني ال ) :م ادماع ةيمستلا كورتم عيب يأ :ش ( هعيب زاوجب يضاقلا ىضق

 فلاخي اب ىضقاذإ امك هدري عامجإلاو ةنسلاو باتكلا فلاخي اب ىضقاذإ يضاقلاو :ش

 . فالخ الب هتفلاخم زوجي الف « ججحلا ىوقآ نم عامجإلاو « ةروهشملا ةنسلاو باتكلا

 ىلع حبذي ملسملا » :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ) :م -هللا همحر- يعفاشلل يأ :ش ( هل ) :م

 ثيداحأ تءاج نكلو بيرغ ظفللا اذهب ثيدحلاو :ش ( مسی مل وأ یمس یلاعتو هناحبس هللا مسا

 هللا ديبع نع نانس نب ديزي نب دمحم نع يقهيبلا مث ينطقرادلا هجرخأ ام اهنم ؛ هانعم يف

 الب يبنلا نآ- امهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نبا نع ةمركع نع رانيد نب ورمع نع يرزجلا

 . °« لکابل مث هللا مسا رکذیلو مسیلف حبب نیح يمسي نأ يسن نإف « همسا هيفكي ملسملا » : لاق
 نع يعازوألا نع « ملاس نب ناورم نع اًضيأ -هللا همحر- ينطقرادلا هجرحأ ام اهنمو

 يبنلا لجر لأس :لاق -هنع هللا يضر- ةريزه يبأ نع ةملس يبأ نع «ريثك يبأ نب ىسيع

  ملسم لك ىلع هللا مسا» لاق « ىلاعتو هناحبس هللا يمسي نأ ىسنيو حبذي انم لجرلا : ل

 .  ملسم لک مف ىلع» : ظفل يفو

 هللا دبع انثدح لاق ددسم انثدح : لاقف «ليسارملا» يف -هللا همحر- دواد وبأ هاور ام اهنمو

 رانید نب ورمع نع لقعم ان « ديزي نب دمحم قیرط نم )۲۹٦/۲( ينطقرادلا هاور : هعفر حصي الو فوقوم (۱)

 ةنييع نب نايفس نع ةبعش ان «رباج يبأ قيرط نم ينطقرادلا هاورو . اعوفرم . . . سابع نبا نع ةمركع نع

 قيرط نم هجرخآو « ًاسأب هب ري مل هنأ سابع نبا نع ةمركع ينثدح ءاثعشلا يبأ نع رانيد نب ورمع نع
 سابع نبا نع ةمركع نع ءاثعشلا يبأ نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس ان دلاخ نب ركب نب دمحم
 اذه عفر يف أطحأ هنكل ملسم لاجر نم ناك نإو هللا ديبع نب لقعم : هريغ لاقو : ناطقلا نبا لاقو هلوق

 نع ءاثعشلا يبأ نع ورمع نع نايفس نع يديمحلا= =ريبزلا نب هللا دبعو روصنم نب ديعس هاور دقو ثيدحلا

 . اًفوقوم سابع نبا نع ةمركع

 . قازرلا دبع مهيلإ مضنيو : تلق

ory 



 هللا مسا ركذ لالح ملسملا ةحيبذ : لاق يب يبنلا نع تلصلا نع ديزي نب روث نع دواد نب
 . « ركذي مل وأ یلاعت

 ملكتي نم دانسإلا اذه يف سيل : هباتك يف ناطقلا نبا لاقف : لوألا ثيدحلا امأ :باوجلاو

 . ةلفغلا ديدش ناك هنکل اًاص اًقودص ناکو نانس نب دیزی نب دمحم ريغ هيف

 ثيدحلا اذه عفر يف أطخأ هنكل « ملسم لاجر نم ناك نإو هللا ديبع نب لقعم : هريغ لاقو

 يبآ نع «ورمع نع ةنييع نع نايفس نع يديمحلا ريبزلا نب هللا دبعو روصنم نب ديعس هاور دقو
 ءءاثعشلا ابأ هدانسإ يف ادازف هريغو يقهيبلا ركذ : هلوق « سابع نبا نع« ةمركع نع « ءاثعشلا

 . هافقوو سابع نبا نع « ةمركع نع

 بحاص هبقعتو « لوهجم اذه لقعم «قيقحتلا »ىف -هللا همحر- يزوجلا نبا لاقو

 . «هحيحصا يف ملسم هل جرخأ يرزجلا هللا ديبع نبا وهو « روهشم وه لب : لاقف ء٠حيقنتلا»

 «ءافغعضلا» يف يزوجلا نبا هركذ دقو . هفعض ةرمو هقثو ةرمف هيف نيعم نبأ لوق فلتحخاو

 ىلع دزي مل «فيعض : ىيحي لاق « رانيد نب ورمع نع يوري يرزجلا هللا ديبع نب لقعم : لاقف
 ءيشب سيل : دواد وٻآ لاق . يواهرلا ةورف يبأ نبا وه يريرحلا نانس نب ديزي نب دمحمو « اذه

 ‹ تاقثلا يف نابح نبا هركذو « فيعض : ينطقرادلا لاقو « يوقلاب سيل : يئاسنلا لاقو .

 نع نایفس نبا اور اذه -امهنع هللا يضر- سابع نبا ىلع فوقوم ثيدحلا اذه نأ حيحصلاو

 . همالک یهتنا « سابع نبا نع ةمرکع نع دیز نب رباج نع رانید نب ورمع

 نب ورمع نع ةنييع نبا انثدح : جحلا يف «هفنصم» يف قازرلا دبع كلذك هجرخأ : تلق

 ملسملا يف نإ» : لاق - امهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نبا نع ةمركع نع ءاثعشلا يبأ نع رانيد

 الف هللا مسا ركذو يسوجلملا حبذ نإو « لكأيلف هللا مسا ركذي نأ يسنو حبذ نإف « هللا مسا

 . « لاب
 اًضيأ ناطقلا نبا هلعأو .فيعض ملاس نب ناورم : ينطقرادلا لاقف يناشلا ثيدحلا امأو

 هاورو . يكملا ملاس نب ناورم سيلو . فيعض وهو يراقعلا ملاس نب ناورم وه : لاقو «هب

 ال هيوري ام ةماع :لاقو . امهعباتو يئاسنلاو دمحأ نع هفيعضت دنسأو «لماكلا »يف يدع نبا
 . هيلع تاقلا هعباتي

 عم هيفو: ناطقلا نبا لاقو . هدنع ةجحب سيل وهو لسرم هنإف ثلاثلا ثيدحلا امأو

 )۱( ينطقرادلا هاور )٤/ ۲۹۰١( .
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 ولو . ةالصلا باب يف ةراهطلاك نايسنلا رذعب تطقس ال لحلل اًطرش تناك ول ةيمستلا نألو

 اولكأت الو : ىلاعت هلوق وهو باتكلا : انلو . ىسانلا ىف امك اهماقم تميقأ ةلم اف اًطرش تناك

 . ميرحتلل وهو يهن ةيآلا . € هيلع هللا مسا ركذي مل ام

 رول ريغ هنع یورالو « اذه ریغب فرعی الو لاح هل فرعي ال يسودسلا تلصلا نأ لاسرإلا

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو «دیزی نبا

 :ش ( ةالصلا باب يف ةراهطلاك نايسنلا رذعب تطقس امل لحلل اًطرش تناك ول ةيمستلا نألو ) :م

 يف امك دمعلاو نايسنلا نيب لاحلا قرتفي الو هدوجو ىلع ءيشلا فقوتي ام ءيشلا طرش نأل

 اهكرت ول امك هتالص زوجت ال ةراهطلا يسن نم نإف « ةروعلا رتسو ةلبقلا لابقتساو ةراهطلا

 نيب :ش ( تناك ولو ) :مموصلا يف برشلاو لكألاك تادوجوملا يف امهنيب قرفي اغإو ءادمع

 ةلملا نكل « طرش ةيمستلا نأ انملس نئلو ينعي :ش ( اهماقم تميقأ ةلملاف اطرش ) :م ةيمستلا

 هيلإو يسانلا قح يف ةيمستلا ماقم ةلملا تميقأ امك :ش ( يسانلا يف امك ) :م « اهماقم تميقأ

 نم لك بلق يف ىلاعت هللا ةيمست نإف اولك : لاق ايسان ةيمستلا كرتف حبذ نم نع يب يبنلا راشأ

 يهن ةيآلا ( هيلع هللا مسا ركذي مل امن اولكأت الو 9 : ىلاعتو هناحبس هلوق وهو باتكلا : انلو ) :م

 ادمع ةيمستلا كورتم رحت ىلع صن ىلاعتو هناحبس هللا نآ لالدتسالا هجو :ش ( ميرحتلل وهو

 . يهن هنأل

 يهنلا دكأو  قسفل هنإو : ىلاعتو هناحبس هلوق هيلع لديو « يرحتلا قلطمل يهنلاو

 هناحبس هلوق يف ءاهلاو « هنم ءزج لك ةمرح يضتقيف ةغلابملل يهنلا عضوم يف هنأل نم فرحب

 نع ةيانك تناك نإو « مارحلا لكأ قسفلا يف لكألا نع ةيانك تناك نإ ( قسفل هنإو :  ىلاعتو

 لهآ اًقسف و : یلاعتو هناحبس هلوق يف امك اًمارح نوی اقسف یمسي يذلا حوبذملاف « حوبذملا

 فصوي مبرحتلا نأل ‹ ىلاعتو هناحبس هللا مسا ركذ مدعل ةمرحلا نأ نايب ةيآلا يفو هب هللا ريغل

 ةتيملا ىلع ةيآلا لمح داسف نيبتي اذهبو . ةذوقوملاو ةتيملاك ةمرحلل بج وملا وهو فصولا كلذب

 مسا ركذ نإو هنأل ؛ ىلاعتو هناحبس هللا ركذ مدعل تسيل كانه ةمرحلا نإف ‹ نيكرشملا حئابذو

 . لحي ال یلاعتو هناحبس هللا

 ةلاح دارما نأ ىلع فلسلا عمجأو . عامجإلاب داري سيلف حبذلا ةلاح ىوس ام : تلق نإف

 . ًالمجم نوكي الف حبذلا

 ركذلاو . اًقلطم هيلع ركذلا هنم دارملا لب ناسللاب ركذلا هنم دارلا ن ملسن ال : تلق نإف
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 هنم دارملاو 4 هللا ركذ نع عيب الو ةراجت مهيهلت ال لاجر # : یلاعتو هناحبس هللا لاق . ركذ بلقلاب

 : لئاقلا لوقو « بلقلاب ركذلا

 اسنأ تسل ذإ هركذأ فيكو هركذأ تسل ينأ ملعي هللا

 . بلقلا لمع نايسلاو ركذلا نإف

 . هيلع ركذلا ركذ ىلاعتو هناحبس هللا نأل كلذو « ناسللاب ركذلا صنلاب دارملا : تلق

 ىلإ دصقي اغنإو « هيلع ركذلا عاقيإ دصقي نأ هيلع ركذلا نأل « ناسللاب الإ نوكب ال هيلع ركذلاو

 رطخ امل هنأل «بلقلاب روصتيال اذهو لاحم ملعيال ام ىلإ دصقلا نأل « هب ملعلا دعب ركذلا

 . هعاقيإ ىلإ دصقلا روصتي فيكف . ادوجوم اًمولعم راص لابلاب
 عمجلا مزل الإو ادارم ناسللاب ركذلا نوكي الف « عامجإلاب دارم بلقلاب ركذلا : تلق نإف

 مومعلا وأ بلقلاب نوكت نايسنلا ةدم نأل ةقيقح بلقلا ثيح نم ركذلا نأل . زاجملاو ةقيقحلا نيب

 . كرتشملل

 ‹ اعرشو افرع امهيف لامعتسالادوجول ةقيقح نيرمألل ركذلا نأل كلذب ملسن ال : تلق

 هنأل كرتشملا مومع مزلي الو امهيف ةقيقح ناكف ناسللاب نوكي وهو . اًضيأ توكسلا ركذلا دضو

 .  يظفللا كرتشملا ال قلطملا وهو يونعم كرتشم

 فلسلا يف ةجاحملا ترجل هرهاظ هب ديرأ ولو« عامجإلاب صوصخم يسانلا : تلق نإف

 قح يف ركذلا ماقم ماسلا سايقلا مالكلا ريدقت ركاذ هنأل صوصخم ريغ يساتلا : تلق : تلق

 .روذعم ريغ دماعلاو . قيقحتلاو رظنلل قحتسم روذعم وهو . ثيدحلاب يسانلا

 : -هللا همحر- ةعيرشلا جات لاقو

 . ةصوصخم نايسنلا ةلاح : تلق نإف

 . ىهتنا « صنلا ءاغلإ ىلإ يدؤي دمعلا ةلاح تضخ ول : تلق

 اًصوصخم نوكيال ادارم ناك نإف « ال وأ اهنم دارم نوكي نأ امإ ولخي ال يسانلا : تلق
 صنللانوص دماعلا ةدارإ مزلي ادارم نكي ملنإو . ىلوألا قيرطلاب دماعلا ةدارإ م زلي ذئنيحو

 . ليطعتلا نع

 اولاق ثيح « ةتيملا يف نيكرشملا ةلداجم ةيآلا لوزن ببس نأل ةتيملا ةيآلاب دارملا : تلق نإف
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 ءانيب ام وهو عامجإلاو

 . یلاغتو هناحبس هللا هلتق ام نولکأی الو هنولتقی ام نولکأی

 يذلا وه ظفللا نأل ببسلا صوصخل ال ظفللا مومعل ةربعلا نكلو ببسلا انملس : تلق

 يذلا وه ظفللا نأل ؛ببسلا صوصخل ال ظفللا مومعل ةربعلا نكلو « ببسلا ال مكحلا ىلع لدي

 نأل ةنيدملاو ةكم عرشلا مكح زواجتي مل ببسلاب اًصتخم ناك ولف . ببسلا ال مكحلا ىلع لدي

 لوانتي 4 هيلع هللا مسا ركذي ملام : ىلاعتو هناحبس هلوق نأل ماع ظفللاو ةمث بابسألا رئاس

 . ىلاعت هللا مسا ركذي ملام اهريغو ةتيما

 ضرألا يف امن اولك # : ىلاعتو هناحبس هلوق اهنم صنلا اذهل ةضراعم صوصنلا : تلق نإف

 يهو« تامرحملا نم ةاكذلا ىنثتسا 4 متيكذ ام الإ : ىلاعتو هناحبس هلوق اهنمو ( اًيطالالح

 دجأ ال لق :  ىلاعتو هناحبس هلوق اهنمو . نييحللاو ةبللا نيب حرجا يه ةاكذلا نأل « ةاكذم

 هنأ ربخي نأ ل هیبن رمأ یلاعتو هناحبس هللا نأ هنایب ( همعطی معاط ىلع اًمرحم يلإ يحوأ اميف

 ناكف ‹ ةيآلا هذه يف روكذم ريغ ةيمستلا كورتمو . ةيآلا هذه يف تاروكذملا ىوس مرحيال

 . ًالالح

 لكأب رمأ ىلاعتو هناحبس هنأل كلذ بجون نحن لوقيف ىلرألا ةيآلا نع باوجلا امأ : تلق
 . انيلع دري الف انولت امم « مارح ًادماع ةيمستلا كورتمو « مارحلا ال لالحلا

 ةيآلا هذه نم روكذملا ىوس امع ةمرحلا يفن دارملا سيل لوقف ةيناثلا ةيآلا نع باوجل او

 مل هنأ هنم دارملا لب « ةيآلا هذه يف ركذي ملو مارح لغبلاو رامحلا محلو بلكلا محل نأل ءاًقلطم

 هلوق وهو ةيآلا هذه لبق ركذ ام هيلع ليلدلاو « ةيآلا هذه يف مارح هنودقتعي اوناك ام ًامرحم دجي

 يلإ يحوأ اميف دجأ ال لق لاق نأ ىلإ ( نييشنألا مآ مرح نيركذلآ لاق :  ىلاعتو هناحبس
 . «اًمرحم

 اهنآ هنودقتعيام نأل « ةيمستلا كورتم ناك نإو ءالالح باتكلا لهأ ةحيبذ : تلق نإف

 . طرشب تسيل ةيمستلا نأ ملعف « ةقيقح ةلآب تسيل

 مهنأل ةرورضلا ثيح نم ىلاعت هللا مسا ركذ دجو هنأل يباتكلا ةحيبذ لح اغإ : تلق

 نوركذي مهنأ انعمس اذإ انآ ىرت الأ « لحملا قح يف ردقلا كلذب ىفتكاف ديحوتلا ةلم نوعدي

 ةحيبذ ةمرحب لوقناذهلو ‹ مهحئابذ ةمرحب لوقن حبذلا دنع حيسملا مساو ًاريزع هللا مسا

 . ديحوتلا ةلم يعدي ال هنأل يسوجلا

 ةمرح يف هلبق ناك نميف فالح ال هنإف هلوق ىلإ هب راشأ ٠ :ش ( انيب ام وهو عامجإلاو ) :م
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 يف لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف -هنع هللا يضر- يئاطلا متاح نب يدع ثيدح وهو ةنسلاو

 (ةيمستلا كرتب ةمرحلا للع ‹ كريغ بلك ىلع مسن ملو كبلك ىلع تيمس اغنإ كئإف» : هرخآ

 ىلاعت هللا يضر- يئاطلا متاح نب يدع ثيدح وهو ةنسلاو ) :م . هرخآ ىلإ ادماع ةيمستلا كورتم

 « كريغ بلك ىلع مست ملو كبلك ىلع تيمس امنإ كنإف : هرخآ يف لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف -هنع

 نب يدع نع . مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ اذه . يدع ثيدح :ش ( ةيمستلا كرتب ةمرحلا للع

 متاح

 ‹ تيمسو كبلك تلسرأ اذإ » لاقف ‹ يمسأو يبلك لسرأ ينإ ‹ يب هللا لوسر اي : تلق

 . «هسفن ىلع كسمأ امنإف . لكأت الف هنم لكأ نإو « لكف لتقف ذخاف

 لكأت ال » : لاقف « هذخأ امهيأ امهيأ يردأ الو رخآ اًبلك هعم دجأف يبلك لسرأ ينإ : تلق

 نع ةبعش نع مدآ نع يراخبلا ءاور ٠. رخآ بلك ىلع مست ملو كبلك ىلع تيمس اغإ كنإف
 هللا لوسر اي تلق : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- متاح نب يدع نع رفسلا يب نب هللا دبع

 . هرخآ ىلإ ءب

 نع مصاع نع ديزي نب تباث نع ليعامسإ نب ىسوم انثدح : لاقو اًضيأ يراخبلا یورو

 كسمأ اغإف ‹ لكأت الف لكأ نإو لكف لتقف كسمأف تيمسو كبلك تلسرأاذإ :١ ب يبنلا
 يردت ال كنإف « لكأت الف نلتقو نكسمأف اهيلع هللا مسا ركذي مل اًبالك طلاخ اذإو « هسفن ىلع

 . ىهتنا « لتق امهیآ

 ةيمستلا كرتب ةمرحلا للع ةي هنأل ءادماع ةيمستلا كورتم ةمرح ىلع لدي هلك اذهو

 .ادماع

 . دمعلا وه دارملا نآ ىلع ليلدلا ام : تلق نإف

 : لک هللا لوسر لاق : لاق دیعس نب دشار نع هدانسإب روصنم نب دیعس یور : تلق

 ۰ . “دمعتي ملاذإ مسي مل نإو لالح ملسملا ةحيبذ»

 نع ديز نبأ ررث نع دواد نب هللا دبع انث ددسم انثدح : لاق )۳٤١( لیسارملا یف دواد وبآ هاور : ادج فیعض (۱

 مسا الإ ركذي مل ركذ نإ هنإ ركذي مل وأ « هللا مسا.ركذ لالح ملسملا ةحيبذ : لاق لب يبنلا نع تلصلا

 . هللا

 هنع ىور الو « اذه ريغب فرعي الو « لاح هل فرعي ال يسودسلا تلصلا نآ لاسرإلا عم هيفو : ناطقلا نبا لاق

 . ديزي نب روث ريغ



 نم كلذ رابتعا يف لوقن انكلو « هيف لصف ال ذإ انركذ ام رهاظب جتحي -هللا همحر- كلامو

 ‹ هرهاظ ىلع يرجم ريغ عمسلاو . عوفدم جرحلاو نايسنلا ريثك ناسنإلا نأل ؛ ىفخي الام جرحلا

 ةماقإلاو لوألا ردصلا يف فالخلا عفتراو دايقنالا رهظو ةجاحملا ترجل هب ديرأ ول ذإ

 ام رهاظ يف ىم صف ال يآ :ش ( هيف لصف ال ذإ انركذ ام رهاظب جتحي - هللا همحر- كلامو ) :م

 دمعلا لمشي « 4 هيلع هللا مسا ركذي مل امن اولكأت الو :  ىلاعتو هناحبس هلوق نأل ةيآلا نم انركذ

 . امهدحأب ديقلا مدعل « اعيمج نايسنلاو

 الو # : ىلاعتو هناحبس هلوق رهاظب -هللا همحر- كلام لدتساو : «ةيانعلا» بحاص لاقو

 لك نع ةيقارغتسالا نمب هديكأت وهو هجو عنم اب يهنلا هيف نإف «( هيلع هللا مسا ركذي مل ام اولكأت

 بهذم نم ةلاحم ال برقآ وهو لصف ريغ نم ةمرحلا يضتقي هقالطإب وهو « ةيمستلا كورتم
 . -امهنع ىلاعت هللا ىضر- رمع نبا بهذم هنأل - هللا همحر- يعفاشلا

 هب حرص امك انبهذمك هبهذم انإو كلذك سيل -هللا همحر- كلام بهذم نأ انمدق : تلق

 ةيكلاملا بتك ىلع هتردق عم اذه ىلع هنيبي مل ةيانعلا بحاص نم بجعلاو « مهبتك يف انباحصأ

 . برق وهو لاق مث « هررق اب هبهذم ردق یتح

 ام كلام ىلإ هبسن هردق ةلالج عم «ةيادهلا» بحاص هنم بجعو « اًباوص اذه ىأر هنأكف

 نم ) :م نايسنلا يأ :ش ( كلذ رابتعا يف لوقن انكلو ) :م هنع باجأ مث هررق مث . هبهذمب سيل

 ىلاعتو هناحبس هلوق وهو صنلاب :ش ( عوفدم جرحلاو نايسنلا ريثك ناسنإلا نأل ؛ ىفخي ال ام جرحلا

 . 4 جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو * :

 نم بابلا اذه يف عومسملا يأ :ش ( عمسلاو) :م ضراعتلل اعفد دمعلا ةلاح ىلع لمحيف

 ديرأ ول ذإ) :م « ارهاظ مومعلا هنم دري مل ثيح نم :ش ( هرهاظ ىلع يرجم ريغ) :م ثيدحلاو ةيآلا

 ةيآلاب ةباحصلا نيب ججاحتلا يأ :ش ( ةجاحملا ترجل) :م صنلاب نايسنلا ديرأ ول هنأل يأ :ش ( هب

 ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا مهو :ش ( لوألا ردصلا يف فالخلا عفتراو دايقنالا رهظو) :م

 . _مهنع

 لاق نم جتحي ملو « اًيسان ةيمستلا كورتم يفاوفلتخا ةباحصلا نأ مالكلا اذه ريرقت

 لحي :لاق نم دايقنا رظن هيف . مهنيب فالحخلا عفترال اهب ةجاحلا ترج ولف . ةيآلاب تمرح

 ةيآلا نأ ملع فالخلا عجري ملو ةجاحملا رجت مل ثيح هلوق نع عجرو « اسان ةيمستلا كورتم

 . ءادتبالاب عوفرم :ش (ةماقإلاو) :م . دمعلا هنم دارملا لب نايسنلا هب دارملا سيلو « رهاظلا كورتم

 ‹ يسانلا قح يف ةيمستلا ماقم ةلملا تميقأ - هللا همحر - يعفاشلا لوق نع باوجو
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 ىلع لومحم هاور امو .رذع الو دماعلا قح يف اهيلع يلدي ال . روذعم وهو ‹ يسانلا قح يف

 ديصلا يفو حوبذملا ىلع يهو حبلا دنع طرتشت رايتخالا ةاكذ يف ةيمستلا مث « نايسنلا ةلاح

 ةلآلا ىلع يهو يمرلاو لاسرإلا دنع طرتشت

 يسانلا قح يف) :م ةيمستلا ماقم ةلملا ةماقإ نأ هريرقتو «دماعلا قح يف هماقم اًضيأ ماقي نأ يغبنيو

 . ةماقإلاو هلوق ينعأأدتبملا ربخ :ش ( اهيلع يلدي ال) :م روذعم هنأ لاحلاو يأ :ش (روذعم وهو

 يفدوجومرذعال هنآ لاحلاو يأ :ش ( رذع الو « دماعلا قح يف) :م .ةماقإلا ىلع لدي ال يأ

 .دمعلا

 سيل دماعلاو . ًارذع هلعجف ةيمستلا ماقم ةلملا ماقأ قح هل نم لبق نم نايسنلا نأل كلذو

 . هانعم يف سيل هنأل ؛ يسانلا ىلع ساقي الف « روذعمب

 مسا ىلع حبذي ملسملا :  يب هلوق نم- هللا همحر - يعفاشلا هاور ام يأ :ش ( هاور امو) :م

 نب دشار ثیدح يف يور ام ليلدب :ش ( نایسنلا ةلاح ىلع لومحم) :م « “مسي مل وأ یمس هللا

 . دمعتي ملاذإ - هنع هللا يضر - ديعش

 تلأس اهنأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع ىلإ هدانسإب - هللا همحر - يراخبلا ىور :تلق نإف

 مل مأ « هيلع اومسأ يردن الف محللاب اهنوتأي مالسإلاب دهع وبيرق بارعألا تناكو ةي يبنلا

 دنع لكألاب اهرم ال لحلل اًطرش ةيمستلا تناك ولف . « اولكو متنأ اومس ١ : لب لاقف «اومسي

 . اهيف كشلا

 ىلع ليلد كلذف . ةيمستلا يف كشلا عوقو دنع لكألا نع ثلأس اهنأل انل ليلد اذه :تلق

 ملسملا نأ رهاظلا ىلع ءانب لكألاب اهرمأ اغإو ءلحلا طئارش نم ةيمستلا نأ اهدنع اًفورعم ناك هنأ

 مهوتي ناك نإو رهاظلا ىلع ءانب لوانتلا حابي قوسلا يف اًمحل ىرتشا نمك « ادمع ةيمستلا عدي ال

 . یس وجم ةحيبذ هنأ

 يف ةيمستلا نأ دارأ :ش ( حوبذملا ىلع يهو حبذلا دنع طرتشت رايتخالا ةاكذ يف ةيمستلا مث) :م

 ةيمستلاب ديري نأ يغبني : (ةفحتلا» يفو . حبذلا دنع طرتشيف حبذلا ىلع عقت ةيرايتخالا ةاكذلا

 . لحي ال لمعلا حاتتفا دنع ةيمستلا دارأ ول امأ ةحيبذلا ىلع ةيمستلا

 . مهسلا يمرو « هوحنو بلكلا لاسرإ يأ :ش ( يمرلاو لاسرإلا دنع طرتشت ديصلا يفو) :م

 يف رهظت اذه ةدئافو . بلكلاو ‹ مهسلا يهو ةلآلا ىلع انه ةيمستلا يأ :ش ( ةلآلا ىلع يهو) :م

 . هخیرخت مدقت : فیعض (۱)
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 لعف دنع طرتشتف ‹ ةباصإلا نود لاسرزلاو يمرلا : يناثلا يفو حبذلا : لوألا يف هل رودقملا نأل

 ىلإ ىمر ولو . زوجي ال ةيمستلا كلتب اهريغ حبذف « ىمسو ةاش عجضأ اذإ ىتح « هيلع ردقي

 ةرفشلاب ىمر مث ىمسو ةاش عجضأ ولو . لاسرإلا يف اذكو . لح هريغ باصأو ىمسسو ديص

 رکذی نآ هرکیو : لاق . لکؤب ال ادیص هریغب يمر مث مهس ىلع یمس ولو لکا یرخألاب حبذو
 نالف نم لبقت مهلل :ا حبذلا دنع لوقي نأو هريغ ايش ىلاعت هللا مسا عم

 رايتخالا ةاكذ يف حباذلل رودقملا يأ :ش ( حبذلا لوألا يف هل رودقملا نأل) :م دعب اهركذ لئاسم

 . حبذلا

 م . لاسرإلاو يمرلا دنع هتردق يف تسيل ةباصأإلا ينعي :ش ( ةباصإلا نود) م بلكلا لاسرإو

 ‹ هيلع ردقي يذلا لعفلا دنع ةيمستلا طرتشيف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( هيلع ردقي لعف دنع طرتشتف)

 . ةباصإلا نود لاسرإلاو يمرلا ىلع يناثلا يفو « حبذلا ىلع رذعتي لوألا يفف

 ‹ حبذلا يف حيبذلا ىلع ةيمستلا طارتشا نم هركذ ام رهظي اذه :ش ( ةاش عجضأ اذإ ىتح) :م

 كلتب اهريغ حبذف ىمسو) :م . اهحبذيل ةاش عجضأ هتروص ريغ يف لاسرإلاو يمرلا ىلعو
 يأ :ش ( زوجي ال) :م ‹ ىلوألا ةيمستلا كلتب اهعجضأ يتلا ةاشلا ريغ ةاش حبذ يآ :ش (ةيمستلا

 . ىلوألا ىلع تناك ةيمستلا نأل اهلكأ لحي ال

 ىمر يذلا ديصلا ريغ همهس باصأ يأ :ش ( لح هریغ باصأو یمسو دیص ىلإ یمر ولو) م

 اذكو « يأ :ش ( لاسرإلا يف اذكو) :م لدبتت مل يهو ةلآلا ىلعانه ةيمستلا نأل ‹ لح « هيلإ

 هيلإ هلسرأ يذلا ديصلا ريغ كسمف ىمسو « ديص ىلإ اًبلك لسرأ نآب « بلكلا لاسرإ يف مكحلا

 . ايزاب وأ ادهف لسرأ ولاذكو . انركذ امل لحي هنإف

 يأ :ش ( لكأ ىرخألاب حبذو) :م نيكسلا يأ :ش ( ةرفشلاب ىمر مث ىمسو ةاش عجضأ ولو) :م

 ركذتو لدبتت ملو « ةاشلا ىلع فقو ةيمستلا نأل « لكأ ىرخأ ةرفشب اهعجضأ يتلا ةاشلا حبذ

 . ةثالثلل هيف فالحخ الو .لوألا مهسلا ىلع

 ( نالف نم لبقت مهللا : حبذلا دنع لوقي نأو هريغ اًئيش ىلاعت هللا مسا عم ركذي نأ هرکیو : لاق) م

 نع « «ريغصلا عماجلا» يف ةلأسملا ةروصو « انه لاق . ةظفل ةحيحصلا ةخسنلا يف تبثي مل :ش

 ‹ هریغ اًئيش هللا مسا عم رکذی نأ هرکی : لاق هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع بوقعي نع دمحم

 لبقو ةيمستلا لبق ناك اذإ هب سأب ال : لاقو . حبذلا اذه نالف نم لبقت مهللا : لوقي نأ هرکیو
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 دارلاوهو . ةحيبذلا مرحت الو « هركيف اًقوطعم ال الوصوم ركذي نأ :اهادحإ : لئاسم ثالث هذهو

 ؛ هللا لوسر دمحم هللا مسب : لوقي نأ هريظنو . لاق ام

 حبذلا لبق ركذي ءاعدلا نم نوكي ام نأ يغبني : - هللا همحر - ةعيرشلا جات «ةيافك» يفو

 يتالص كلو كنم اذه مهللا» : لاق « هتيحضأ حبذي نأ دارأ اذإ ناك ب يبنلا نأ يورامك

 هللاو هللا مسب ءنيملسملا نم انأو ترمأ كلذبو « هل كيرش ال نيم اعلا بر هلل يتامو يايحمو يكسنو

 . - هنع هللا يضر - يلع نعاذكهو « حبذ مث« ربكا

 م : لئاسم ثالث ىلع ةعرفتمو ةعونتم ةروكذملا ةلأسملا يأ :ش ( لئاسم ثالث هذهو) :م

 ءيشلا ركذي نأ يأ :ش ( اًئوطعم ال الوصوم ركذي نأ) :م ثالثلا لئاسملا ىدحإ يأ :ش ( اهادحإ)

 فطع ريغب نكلو « ىلاعتو هناحبس هللا مساب الوصوم ءيشلا كلذ نوك « ىلاعت هللا مسا عم

 « اذه هلعف هرکی كلذك ناك اذإ يأ :ش ( ةحيبذلا مرحت الو هركيف) :م فطعلا فورح نم فرحب

 ال الوصوم هنوك نم هركذ ام يأ :ش ( لاق ام دارملا وهو) :م نآلا هلوقيامل « ةحيبذلا مرحت الو

 . - هللا همحر - (ريغصلا عماجلا» يف لاق اجب دارملا وه اًفوطعم

 ال اهضفخ ولو دمحم يف لادلا عفرب :ش ( هللا لوسر دمحم هللا مسب : لوقي نآ هریظنو) :م

 يورام سايق ىلع مرحت ال : لیقو ‹وحللا فرعي ناك اذإ اذه : ليقو ‹ «لزاونلا» يف هركذ ٤ لح

 ةالصلا باب يف اربتعم ءوحنلا ىف اًضافخنا اهضيفختب ىريال هنأ - هللا همحر - دمحم نع

 ضفخلاب هللا لوسر دمحم هللا مسب : لاق ول : « ىواتفلا» يفو « «ةريخذلا» يفاذك . اهوحنو

 . بصنلا ركذي ملو « لحي عفرلابو « لحي ال

 واولا عم «دمحم ىلع هللا ىلصو « هللا مسب : لاقولو ۰ لعفيال نآ یلوألاو . لحي دمحم

 ءاهلا رهظي ملو حبذ ولو . راتخملا وه ‹ لحي ال نالف مسابو ء هللا مساب : لاق ولو . هلکأ لحي

 يفاذك لحي ال ءاهلا كرت دصق وأ دصقي ملنإو « لحي هللا ركذ دصق نإ هللا مسب يف

 . (ةصالخلا»

 لاقو ‹ ةنيم ريصت : لوقي - هللا همحر - فسوي نب میهاربإ تعمس : لاق ‹ ةملس نبا دمحم

 . ًارفاك لجرلا راص ةتيم تراص ول هنأل « ةتيم ريصت ال : ةملس نب دمحم

 یلصو ءربكأ هللاو ‹ هللا مسب : لاق ولو : - هللا همحر - مالسإإلا خيش ؟طوسبم» يفو
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 ةروصب روصتيف ةروص نارقلا دوجول هركي هنأ الإ هل اعقاو حبذلا نكي ملف دجوت مل ةكرشلا نأل

 نالف مساو هللا مسب : لوقي ناب ةكرشلاو فطعلا هجو ىلع الوصوم هركذي نأ :ةيناثلاو. مرحملا

 هب لهأ هنأل ةحيبذلا مرحتف لادلا رسكب هللا لوسر دمحمو هللا مسب وأ نالفو هللا مسب لوقي وأ

 ِعجضي نأ لبقو ةيمستلا لبق لوقي نآب ىنعمو ةروص هنع الوصفم لوقي نأ :ةللاشلاو . هللا ريغل
 نع هذه لبقت مهللا» :حبذلا دعب لاق هنآ ءالي يبنلا نع يور ال هب ساب ال اذهو ‹ هدعب وأ ةحيبذلا

 <« غالبلاب يلو ةينادحولاب كل دهش نمم دمحم ةمأ

 نود كربتلا دارأ نإو «لحيال ةيمستلا ىف كارتشالا دمحم ركذب دارأ نإ . دمحم ىلع هللا

 . لحي كارتشالا

 دوجول هركي هنأ الإ هل اعقاو حبذلا نكي ملف) :م فطعلا مدحل :ش ( دجوت مل ةكرشلا نأل) م

 هركيف رهاظلا بسحب نيمالكلا نيب ةضراعملا دوجول يأ :ش ( مرحملا ةروصب روصتيف ةروص نارقلا
 . كلذ

 نأب ةكرشلاو ‹ فطعلا هجو ىلع ًالوصوم هركذي نأ) :م ةيناثلا ةلأسملاو : يأ :ش ( ةيناثلاو) :م

 وحن نيب :ش ( نالفو « هللا مسساب : لوقي وأ) :م نالف مسا وحن :ش ( نالف مساو « هللا مسب : لوقي

 دمحمو « هللا مساب لوقي وأ يأ :ش ( لادلا رسكب هللا لوسر دمحمو « هللا مسب وأ) :م نالف مسا

 . ءانبلا باقلأ نم ناك نإو رسكلاو دمحم وحن هللا لوسر

 ناك اذإ يأ :ش ( هللا ريغل هب لهأ هنأل ةحيبذلا مرحتف) :م بارعإلا يف لمعتسي دق نكلو

 لبق لوقي ناب ىنعمو ةروص هنع الوصفم : لوقي نأ) :م ةثلاثلا ةلأسملاو يأ :ش (ةثلاثلاو) م

 لبقو : خسنلا ضعب يفو ةاشلا عجضي نأ دعب وأ يأ :ش ( هدعب وأ .ةاشلا عجضي نأ لبقو « ةيمستلا

 نم هذه لبقت مهللا" : حبذلا دعب لاق هنأ يب يبنلا نع يور امل هب ساب ال اذهو) :م ةحيبذلا مجضي نأ

 . ( غالبلاب يلو ةينادحولاب كل دهش نم ب دمحم ةمأ
 نع « ريبزلا نب ةورع نع طيسق نب ديزي نع « اياحضلا يف ملسم هاور ثيدحلاو :ش

 اهيذحشا : لاق مث ‹ ةيدملا يماه ةشئاع اي : لاقف « هب ىحضيل هب يتأف داوس يف رظنيو داوس

 لبقت مهللا « هللا مسب » : لاق مث « هحبذ مث « هعجضأف شبكلا ذخأو « اهذخأف تلعفف « رجحب

  واولاب - هللا همحر - دواد يبأ دنع وهو « هب ىحض مث ٩ دمحم ةمأ نمو « دمحم لآو ‹ دمحم نم

 . هللا همحر- فصلا دوصقم هيف سيلو « هللا مسب » : لاقو « هحبذو هعجضأف لاق
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 ىتح ةيمستلا اودرج -هنع هللا يضر- دوعسم نبا لاق ام ىلع درجملا صلاخلا ركذلا وه طرشلاو

 هللا ناحبس وأ هلل دمحلا : لاق ولو ‹ لاؤسو ءاعد هنأل لحي ال يل رفغا مهللا : حبذلا دنع لاق ول

 دیری هنأل نيتياورلا حصأ يف لحي ال هلل دمحلا: لاقف حبذلا دنع سطع ولو ‹ لح ةيمستلا ديري

 ةيمستلا نود ةمعن ىلع دمحلا هب

 نم لبقت : لوقي وأ وعدي نأ دارأ اذإ هريغ هللا مسا عم ركذي ال نأ يغبنيو : طوسبملا» يفو

 ليوأت [. . .] فرحلا عم ركذيالو « هنع هرخؤي وأ « حبذلا ىلع كلذ مدقي نأ يغبنيو « نالف

 . ثیدحلا

 هلل صلاخلا ركذلا وه ةاكذلا لح طرشو يآ :ش ( درجلا صلاخلا ركذلا وه طرشلاو) :م

 (ةيمستلا اودرج : - هنع ىلاعت هللا يضر - دوعسم نبأ لاق ام ىلع) :م هريغ نع درجملا ىلاعتو هناحبس

 :م مهبتك يف انباحصأ نع ركذ اغنإو « - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نع تبثي مل بيرغ اذه :ش

 « اًصلاخ ًركذ نكي ملف :ش (لاؤسو ءاعد هنأل لحي ال ‹ يل رفغا مهللا : حبنلا دنع لاق ول ىتح)

 ( لح ةيمستلا ديري هللا ناحبس وأ هلل دمحلا : لاق ولو) :م هب سأب ال هرخأ وأ همدق ول هنآ ىلإ هب راشو

 . فالح الب :ش

 ملو « هتحيبذ ىلع دمحلا لاقف حبذ نإ تيأرأ : «يلامألا» يف - هللا همحر - دمحم لاقو

 ‹ لكؤي هنإف ةيمستلا كلذب ديري ناك نإ : لاق « هللا هناحبس وأ « ربكأ هللا : لاق وأ كلذ ىلع دزي

 يف هداز رهاوخ - هللا همحر - مالسإلا خيش لاق . لكؤي ال هنإف ةيمستلا كلذب ديري ال ناك نإو

 ةيمستلا باب يف حيرصلاو . ةيمستلا باب يف ةحيرصب تسيل ظافلألا هذه نأل اذهو : «هحرش)»

 حيرصلا ماقم موقت اغإو « ةيانك تناك بابلا يف ةحيرص ظافلألا هذه نكت ملاذإو « هللا مسا

 . اذكف الف الإو « اًقالط ناك قالطلا ىون نإ قالطلا تايانك يف امك ةينلاب

 ىلع دمحلا هب ديري هنأل ؛ نيتياورلا حصأ يف لحي ال « هلل دمحلا : لاقف حبذلا دنع سطع ولو) :م

 دري مل نإو «لكأ ةيمستلا هب ديري هلل دمحلا لاق اذإ : لصألا يف لاق هنأل :ش ( ةيمستلا نود ةمعن

 هناحبس هللا معن ىلع دمحلا دارأ لب « حبذلا ىلع ةيمستلا دري مل سطاعلاو « الف ةيمستلا

 ةيمستلا ةلزنب ديمحتلا : لاق هنأل لحي نأ يغبني - هللا همحر - يخركلا ةياور ىلعف «ىلاعتو

 يبأ دنع ردقلا كلذب ةعمجلا هب يلصي نأ زوجي سطاعلا دنع هلل دمحلا : ا اقول

 ىلع ركذلا انهو « اًقلطم هللا ركذ هب رومألا كانه نأل «طوسبملا» يف هركذ - هللا همحر -

 دج لو « مبلل
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 هللا يضر- سابع نبا نع لوقام ربكأ هللاو هللا مسب : هلوق وهو حبذلا دنع نسلألا هتلوادت امو

 يفو ةبللاو قلحلا نيب حبذلاو : لاق . €( فاوص اهيلع هللا مسا اوركذاف ل : یلاعن هلوق يف -هنع

 . هلفسأو هالعأو « هلدسو « هلك قلحلا يف حبذلاب سأب ال : « ريغصلا عماجلا»

 ربكأ هللاو « هللا مسب) :م : حبادألا لوق يأ :ش ( هلوق وهو حبذلا دنع نسلألا هتلوادت امو) :م

 اذه :ش (( فاوص اه يلع هللا مسا اورکذاف # :یلاعت هلوق يف - هنع هللا يضر - سابع نبا نع لوقنم

 نبا نع نايبظ يبأ نع ناميلس نع ةبعش ثيدح نم حئابذلا يف « (كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ

 4 فاوص اهیلع هللا مسا اورکذان * : یلاعتو هناحبس هلوق يف - امهنع یلاعت هللا يضر - سابع

 ثيدح : لاق (كيلإو كنم مهللا ربكأ هللاو هللا مساب : لوقي ةلوقعم مئاوق ةثالث ىلع اًمايق : لاق

 . هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص

 نبا نع نابيظ يبأ نع شمعألا نع ريرج نع ؟ريسفتلا» يف هجرخأ : ىرخأ ةياور يف هنعو

 : لاق ( فاوص اهيلع هللا مسا اورکذاف * : یلاعتو هناحبس هلوق يف - امهنع هللا يضر - سابع

 . اهرحنا مث مس مث كلو كنس « ربكأ هللا « ربكأ هللا : لق مث اهمنأف ةندبلا رحنت نأ تدرأ اذإ

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو

 هجرخأ ام وهو . هسفن ىلع رجحو « هيف عوفرملا ثيدحلا كرت فيك فنصملا نم بجعلاو

 ىحضي ناك لب يبنلا نأ - هنع هللا يضر - سنأ نع ةداتق نع اياحضلا يف مهبتك يف ةتسلا ةمئألا

 يفو . امهحافص ىلع هلجر عضيو ربكيو يمسيو « ىنميلا هديب امهحبذي نينرقآ نيحلمأ نيشبكب
 نآرقلاب لالدتسالا دار - هللا همحر - فنصملا لعلو « ربكأ هللاو « هللا مسب » : لوقي ملسمل ظفل

 : لاقبلا لاق (ةريخذلا» يفو . نسح وهف كلذ ناك نإف - هنع هللا يضر - يباحصلا لوق هب ارسفم

 . واولا نودب ينعي « ربكأ هللا « هللا مساب : لوقي نأ بحتسملاو

 نودب ينعي ربكأ هللا هللا مسب : لوقي نأ بحتسيو : يناولحلا ةمئألا سمش ركذو : لاق مث

 . رظن هيفو : -- هللا همحر - يزارتألا لاق . ةيمستلا روف عطقت واولا نأل . واولا

 يغبني الف . واولاب انركذ ام ىلع حيحصلا ثيدحلا يف تبث يذلا نأل « حيحص هرظن :تلق

 . ثيدحلل اعابتا كرتي نأ

 : (هرصتخم» يف - هللا همحر - يرودقلا لاق يأ :ش ( ةبللاو قلحلا نيب حبنلاو : لاق) :م

 ءهالعأو ‹ هطسو ‹ هلك قلحلا يف حبذلاب ساب ال « ريغصلا عماحلا» يفو) :م حبذلا لحم نايب كلذب دارملا

 نايحللاو « ردصلا سأر ةبللاو « نييحللاو « ةبللا نيب ام : (طوسبملا» يفو « :ش ( هلفسأو
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 ةياور يف سيل اًتايب هيف نأل «ريغصلا عماجلا» ظفلب ىتأو : «ةيانعلا» بحاص لاقو

 « قلحلا نيب حيذلا : - هللا همحر - يرودقلا ةياور يف نأل كلذو . - هللا همحر-يرودقلا

 «-هللا همحر- «ريغصلا عماجلا» ظفل هيلع لدي ام ىلع لمحيف امهريغ حبذم امهنيب سيلو ٠ ةبللاو

 عماحجملا»و « (طوسبملا» ةياور نيب نأل «عماجلا» ظفل داع اغنإو : - هللا همحر - يكاكلا لاقو

 اذإ اميف «لحلا يضتقت «طوسبملا» ةياور نإف . رهاظلا ثيح نم اًفالتحخا - هللا امهمحر - «ريغصلا

 . لحيف نييحللاو ةبللا نيب هنأل ؛ ةدقعلا لبق قلحلا قوف حبذلا عقو

 « قلحلا حبذلا لحم ةياور ىلع نأل لحي ال هنآ : - هللا همحر- «ريغصلا عماجل ا» ةياور يفو

 قالطإل ةديقم « عماجلا» ةياور نوكتف « زوجي الف ىلحلا ىلع حبذلا نكي مل ةدقعلا لبق عقو املف

 . (طوسبملا» ةياور

 اذك ء«لحي ال ةدقعلا لبق موقلحلا نم ىلعأ عقو اذإ حبذلا نأ : «ةريخذلا» يف حرص دقو

 : «هدئاوف» يف ينعسرلا مامإلا ركذ نكلو « ةثالغلا تلاق هبو « ( دنقرمس لهأ يواتف» يف هركذ

 . هتحت وأ ةدقعلا قوف ناك ءاوس دجو دقو « جادوألا رثكأ عطق ربتعملا نأل لحي

 : «ةياهنلا» بحاص لاقو « - هللا مهمحر- خياشملا ةماع لوق فالخ اذه : «ةصالخلا» يفو

 موي انذخأ ولف . لمعلاو لوقلا يف دمتعم ينعسرلا مامإلا : لوقي ناكو « هب يتفي يخيش ناك

 . اًضيأ هذخأن نحن هلوقب لمعلا ببسب ةمايقلا

 ام موقلحلا ةدقع تيقبف ةاش حبذ نمع لثس هنأ « ينعسرلا دئاوف» يف ركذو : يزارتألا لاقو

 اهلكأ زوجيو « ربتعمب اذه سيلو « سانلا نم ماوعلا لوق اذه : لاق ء ال مأ لكؤتأ ردصلا يلي

 . ردصلا يلي ام وأ سأرلا يلت ام ةدقعلا تيقب تناك ءاوس

 وأ قوف نم ةدقعلا نوكب رابتعا ال هنأل حيحص اذهو « جادوألا رثكأ عطق اندنع ربتعملا امأو

 سب ال : «ريغصلا عماجلا» يف - هللا همحر - نسحلا نب دمحم لوق ىلإ ىرت الأ . تحت نم

 ةدقعلا يقبي نأ دبال ىلعألا يف حبذ اذإف . هالعأ وأ هطسو وأ قلحلا لفسأ < هلک قلحلا يف حبذلاب

 لب « ليَ هلوسر مالك يف الو « ىلاعتو هناحبس هللا مالك يف ال ةدقعلا ىلإ تفتلي ملو « تحت نم

 يبأ بهذم ىلع اميسال « ةدقعلا تيقب امفيك تلصح دقو « ثيدحلاب نييحللاو « ةبللا نيب ةاكذلا

 ىلوألا قيرطلاف ًالصأ موقلحلا كرت زوجيو . تناك ثالث يأ عبرألا نم ثالثلاب يفتكي هنإف ةفينح

 . موقلحلا لفسأ ىلإ ةدقعلا تيقبو « هالعأ نم موقلحلا عطق اذإ حبذلا لحي نأ

 لحم نايب كلذب دارأ . ةبللاو قلحلا نيب حبذلاو : هلوق : «هحرش» يف ةعيرشلا جات لاقو

 نأ يضتقت : «ريغصلا عماجلا» ةياور يفو . هطسوو . هلفسأو « قلحلا ىلعأ يف زوجيف حبذلا

o0۰ 



 ىرجملا عمجم هنألو « نييحللاو ةبللا نيب ام ةاكذلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيف لصألاو

 هيف لعفلاب لصحيف . قورعلاو

 , ةدقملا قو ناك نإو الحم قلحلا لمج هلل زوجي ال ةدقلا لبق قلعا توف حبل

 نإو ‹ نييحللام ‹ ةبللا نيب هنأل لحي نأ يضتقي لصألا عضوو « «ىراتفلا» يف ركذ اذكهو

 ‹ هطسور قلحلا ىلعأ نأ ىلع ليلد هيف : لاقو « هرسف ةمئألا سمش نأل « ةدقعلا قوف ناك

 عماجلا» يف ركذ امك اًديقم لصألا يف نوكي ام ريسفتلا اذه ىلع دارملا نوكيف « ءاوس هلفسأو

 يف ةاكذلا : هانعم ناكو . يف ةملك نم دافتسي ام نيب ةملك نم دارملا نوكيف - هللا همحر- «ريغصلا

 . ريغصلا عماجلا» ةياور هديؤت قلحلا

 ‹ مهطسو يأ موقلا نيب تسلج : لوقي «طسو ىنعمب ةغللا يف نيب ةظفل :تلق

 يأ ( يدابع يف يلخداف # : یلاعتو هناحبس هلوق يف امك اًسضيأ نیب ینعمب ءيجت اهنكلو . ةيفرظلل

 كدام ع لمحیاذه لن آلا داغی ام امهدحا نب دافتسي ذځنيحف يدابع نيب

 . مهفاف ؟ريغصلا عماجلا» يف هركذ ام ىلع - هللا همحر - يرودقلا

 يف لصألا يأ :ش ( « نييحللاو ةبللا نيب ام ةاكذلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هيف لصألاو) :م

 . ةرابعلا هذهب ثيدحلا اذه تبثي ملو هي هلوق حبذلا

 ء- هللا همحر - راطعلا مالس نب ديعس نع «هننس» يف - هللا همحر - ينطقرادلا جرخأ انإو

 هللا يضر - ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع يعازخلا ليدب نب هللا دبع انثدح

 ‹ ىنم جاجف يف حيصي قروأ مج ىلع يعازخلا ءاقرولا نب ليدب ب هللا لوسر ثعب : لاق -هنع

 مالس نب ديعسو « ةر فيعض دانسإاذه : «حيقنتلا» يف لاق . ةبللاو قلحلا يف ةاكذلا نإ الأ

 ركذي : -هللا همحر- يراخبلا لاقو « ريغ نبا هبذكو « هب جاجتحالا كرت ىلع ةمئألا عمجأ

 . كورتم ليطاوبلاب ثدحي : - هللا همحر - ينطقرادلا لاقو . ثيدحلا عضوب

 - رمع ىلعو « سابع نبا ىلع اًقوقوم (هفنصم)» يف - هللا همحر- قازرلا دبع هجرخأو
 نماذهو . درف نع نييحللاو ةبللا انرسف دقو . ةبللاو قلحلا يف ةاكذلا - مهنع ىلاعت هللا يضر

 . بازيلا لاسو ‹ رهنلا یرج مهلوقك . لحملا مساب لاحلا ةيمست باب

 ءاملاو ماعطلا ىرجم ةبللاو ىلحلا نيب ام نألو يآ :ش ( قورعلاو ىرجملا عمجم هنألو) م

 دارأو ةبللاو قلحلا نيب اميف يأ :ش ( هيف لعفلاب لصحيف) :م ندبلا يف ةيراسلا قورعلا عمجمو

 . (۲۸۳ )٤/ ينطقرادلا هاور (۱)
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 ةاكذلا يف عطقت يتلا قورعلاو : لاق . ءاوس لكلا مكح ناكف « هوجولا غلبأ ىلع مدلا راهنإ

 « تئش امم جادوألا رفآ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ناجدولاو «ءيرملاو «موقلحلا :ةعبرأ

 اذإ مدلا ترهنأ : لاقي . مدلا ةلاسإ يأ :ش ( هوجولا غلبأ ىلع مدلا راهنإ) :م حبذلا لعف لعفلاب

 يآ « هنطب رهنآ : دابع نبا لاقو « اومعز همد رهني ملاذإ « قرعلا رهنأ : ديرد نبا لاقو . هتلسأ

 هب دارأ :ش ( ءاوس لکلا مکح ناکف) :م راهنألادحاو رهنلاو . طقسأ هنمو « رهنأ كلذكو . قلطنا

 . هلفسأو « هالعأو « هطسو قلحلا لك

 لحم يه يتلا قورعلا : يرودقلا لاق يأ :ش ( ةعبرأ ةاكذلا يف عطقت يتلا قورعلاو : لاق) م

 قلحلا وه ءاحلا مضب موقلحلا :ش ( ناجدولاو ‹ ءيرملاو « موقلحلا) :م قورع ةعبرأ ةيكذتلا يف عطقلا

 لاقو . هرخآ يف ةزمهلاب ًأرم باب يف «بابعلا» يف هركذو ‹ ةزمهلاب ءيرملاو . ةدئاز هيف ميملاو

 عمجلاو ‹ بارشلاو ‹ ماعطلا هيف يرجي يذلا موقلحلاب لصتملل ةاشلاو ‹ روزجلا ءيرم : هلوقب

 . جدو ةينثت ناجدولاو « ررسو « ریرس : لاثم . يرم

 . ناجدوامهو . قئعلا يف قرع جادولاو ‹ جدولا : يناعنصلا لاق

 قورع يهو « جادوألا عمجلاو ءرحنلا ىلإ سآرلا نم لصتم قرع جدولا : ثيللا لاقو

 وبآ هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( « تش ا جادوألا رفأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م قلحلا فشکت

 . «اورف» ةرابعلا هذه ريغب نكلو ‹ - هللا همحر - ةجام نباو ‹ - هللا امهمحر - يئاسنلاو «دواد

 لوسر اي : تلق : لاق - هللا همحر - متاح نب يدع نع يرطق نب يرم نع برح نب كامس نع

 مدلا رفأ » : لاقف اصعلا ةقشو ةورملاب حبذيأ نيكس هعم سيلو اديص باصأ اندحأ تيأرأ ةا هللا

 هاور كلذكو « مدلارهنأ » : - هللا همحر - يئاسنلا ظفل يفو « “” هللا مسا ركذاو « تش ام

 نوكسب رمأ باوصلاو : لاق «ررمأ ىوريو : ىباطخلا لاق « «هدنسم» ىف - هللا همحر -دمحأ

 ٠ .. ءارلا فيفختو « ميلا

 هللا يضر- مکاحلاو ‹ (هحيحصا) يف - هنع هللا يضر - نابح نبا هاور ظفللا اذهبو :تلق

 يف يليهسلا لاقو ‹ هاجرخي ملو ‹ ملسم طرش ىلع حیحص : لاقو < (كردتسملا» يف - هنع

 اذكه : لاق « لئاس يأ رئام مدلا :لاقي . هلسأ يأ ميملا رسكب « مدلا رمأ : « فنألا ضورلا»

 هبشأ لوألاو < عرضلا تيرم نم هلعجو ميلا نوكسب ديبع وبأ هاورو . هرسفو « شاقنلا هاور

 برح نب كامس نع دامح قرط نم (۳۱۷۷) هجام نباو )٤۰۹۹( يتاسنلاو (۲۸۲۲) دواد وبآ هاور : فيعض (۱)

 ؛یرطق نب يدعو «هیف ملکتم وهو برح نب كامس هيفو « اعوفرم . . نتاح نب يدع نع يريطق نب يرم نع

 . لوبقم : ظفاحلا هيف لاقو لوهجم وهو



 ءافتكالا يف يعفاشلا ىلع ةجح وهو نيجدولاو ءيرملا لوانتيف ثالثلا هلقآو عمج مسا يهو

 ءيرملاو موقلحلاب

 يف يئاسنلا دنع ةعبار ةياور هيفو «ةثالثلا تاياورلا نيب «همجعم» يف 'يناربطلا عمجو . ىنعلا

 . قرها (ىربكلا هننس»

 ء رارمإلا نم رمآ ىلوألا نآ اهحيضوت تاياور سمخ ديبع يبأ ةياورب عيمحلا نوكي : تلق

 قرأ هلصأو «قارهإلا نم قرهأ : ةعبارلاو « راهنإلا نم رهنأ : ةثلاثلاو « ءارفإلا نم رفأ : ةيناثلاو

 : اولاق اهعطقا يأ جادوألا رفآ : هلوق « يئاي صقان ءيرملا نم ةسماخلاو « ةدئاز ءاهلاو ةقارإلا نم

 . ةزمهلا حتفب وه

 قرفلاو « هيف ديزم : يناثلاو «درجم يثالث ىلوألاف « ءارفإلاو يرفلا : ناتدام انه :تلق

 نوكياذه ىلعف « داسفإال عطقلا وه ءارفإلاو « حالصإلل عطقلا وه يرفلا نأ ىنعملا يف امهنيب

 . مهفاف « قيلأ انه ةزمهلا رسك

 لقأو < عحج مسا جادوألا يأ :ش ( نيجدولاو ءيرملا لوانتيف ثالثلا هلقأو عمج مسا يهو) م

 . بيلغتلا قيرطب ءيرملاو نيجدولا دارملا ناكف « ناجدو جدولا لقأو « ةثالث عمجلا

 وأ طهرلاو ٤ موقلا وحن هب ديري الو ۰ عمج ظفل يأ يوغللا هموهفم مسالاب دارملا :تلق

 . ةمجعم مسا هظفل نوكي

 . ىندألا ىلع عقيو « سنجلل ريصت عمجلا ىلع الخد اذإ ماللاو فلألا :تلق نإف

 ةدارإإلا ىف فالح هيف ناجدولا وهو اذه اندجو دقو .دوهعم ةمث نكي ملاذإ اذه :تلق

 قيرطب موقلحلاو . ظفللا ثيح نم ءيرملا لوانتي صنلا نإ : انلق اغنإو ¿ انركذ ال اًصضيأ ءيرملاو

 رسف دقو . فلعلا ىرجم عطق نم دوصقملا لوصح ىلإ غلبأ سفنلا ىرجم عطق نأل ءاضتقالا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجيس ام ىلع سفنلا ىرججب ءيرملا - هللا همحر - فنصلل

 جادوألا رفآ » : ل هلوق يأ :ش ( ءيرملاو موقلحلاب ءافتكالا يف يعفاشلا ىلع ةجح وهو) :م

 ريصي : ( ةيعفاشلا زيجو)» ىفو . - هللا همحر - يعفاشلا ىلع ةجح "  « تفش ام مدلا رهنأو

 تييرفآ له :هظفلو فيعض وهو ديز نب يلع هيفو ريبكلا يف يناربطلا هاور )٤/ ١( عمجملا يف يمشيهلا لاق (1)
 . رفظ دح وأ نس ىمرم نکی ملام جادوألا یرفآ ام لک : لاق « معن : لاق ؟ جادوألا

 . هجیرخت مدقت : فیعض (۲)
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 انركذ ام رهاظبو هئاضتقاب موقلحلا عطق تبثيف موقلحلا عطقب الإ ةثالثلا هذه عطق نكم ال هنأ الإ

 لح اهعطق نإ : اندنعو اهعيمج عطق طرتشي لب اهنم رثكألا زوجي الو -هللا همحر- كلام جتحي
 موقلحلا عطق نم دب ال : الاقو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع كلذكف اهرثكأ عطق نأو لكألا
 يف فالتخالا-هللا همحر - يرودقلا ركذ اذكه :-هنع هللا يضر- لاق . نيجدولا دحأو ءيرملاو

 : يرخطصإللا نعو ¢ هللا همحر - دمحأ لاق هبو ‹ نيديرولا نود اذهو 6 ءيرملاو موقلحلا عطق

 - هللا همحر - يعفاشلا صن فالخ اذهو (ةيلحلا» يفو » ءيرملاو ‹ موقلحلا عطق يفكي

 ( هئاضتقاب موقلحلا عطق تبثيف موقلحلا عطقب الإ ةثالثلا هذه عطق نكمي ال هنآ ال]) :م . عامجإلا فالخو

 ةثالث هلقأو ٤ عمج ٠ جادوألا رفا » : هلوق يف جادوألا نإ: لاقي امع باوج هنآك اذه :ش

 : باوجلا ريرقتو « ةعبرأ ةاكذلا يف عطقت يتلا قورحلاو : متلق ثيح ةعبرألا عطق متطرش متنأف

 هنأل موقلحلا عطقب الإ اهعطق نكي ال نإ نكلو < ةثالثلا عطق بوجو ىلع لد ناك نإو ثيدحلا نأ

 ءاضق تباثلاو ‹ ءاضتقا هعطق تبشف موقلحلا عطق نودب جرح ريغ نم جادوألا عطق يهتني ال

 . اصن تباثلاک

 نأ وهو ء اذه ىلع لدي لوقعملا نم عونو « موقلحلا عطق ىلع صن يب يبنلا نأك راصو

 يف نأل . ليجعتلا هجو ىلع سجنلا وه يذلا حوفسملا مدلا لييستل حبذلا حورلا ةلازإ نم دوصقلا

 . ةعبرألا ءايشألا هذه عطقب لصحي اغإ مامتلا ىلع دوصقملا اذهو « ناويحلا بيذعت ةدايز ءاطبإلا

 ( اهعيمج عطق طرتشي لب اهنم رثكألا زوجي الو ٠ -هللا همحر -كلام جتحي انركذ ام رهاظبو) م

 لب ةثالشلا عطق زوجيال ىتح كلام جتحي . ةعبرألا طارتشا عطق نم انركذ ام رهاظب يأ :ش

 خيش هركذ يذلا وه كلام ىلإ - هللا همحر - فنصلملا هبسن يذلا اذه « اهعيمج عطق طرتشي

 اعيمج عبرألا عطق كلام بهذم ىلع هيف طرتشا ثيح ‹ اطوسبملا حرش» يف هداز رهاوخ مالسإلا

 . لحي ال اهنم دحاو صقن اذإ ىتح

 ءاضعأ ةثالث عطق - هللا همحر - كلام دنع ربتعملا نأ ةيكلاملل ؛عيرفتلا» باتك يف ركذ نكلو

 اذه ىلعف ‹ءيرملا عطق يعاري سيلو ‹ موقلحلا عطق يعاري سيلو ‹ موقلحلاو ۽ ناجدولا يهو

 يأ :ش ( اهعطق نإ : اندنعو) :مدمحأ نع وأ هنع ةياور امإ - هللا همحر - فنصملا هركذ يذلا

 نإو يأ :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع كلذكف اهرشكأ عطق نإو لكألا لح) :م ةروكذملا ةعبرألا

 . تناك ةئالث يأ « ةعبرألا نم ةثالثلا عطقب لحلل ىفتكي هدنع نأ ينعي ٤ ةعبرألا رثكأ عطق

 معطق نم دبال) :م - هللا همحر - دمحمو « - هللا همحر - فسوي وبآ يآ :ش ( الاقو) م

 يضر -لاق) :م لحي مل ءيرملا وأ موقلحخلا ضعب عطق ول ىتح :ش ( نيجدولا دحأو ءيرملاو « موقلحلا

 يف فالتخالا - هللا همحر - يرودقلا ركذ اذكه) :م :-هللا همحر- فنصملا يأ :ش (-هنع هللا
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 همحر- فسوي يبأ لوق اذه نأ : -هللا مهمحر- انخئاشم بتك نم روهشملاو ٠ « هرصتخم )

 ‹ لكؤي مل جادوألا فصنو موقلحلا فصن عطق نإ : ريغصلا عماجلا » يف لاقو . هدحو -هللا

 هيف ةياورلا تفلتخاو « اًئالخ كحي ملو لكأ تومي نأ لبق موقلحلاو جادوألا رثكأ عطق نإو
 لوقي ناك هبو لحي ناك ثالث يأ ثالثلا عطق اذإ -هللا همحر- ةفنيح يبأ دنع نأ : لصاحلاو«

 . انركذ ام ىلإ عجر مث ًالوأ فسوي وبأ

 همحر - فسوي يبأ لوق اذه نأ :- هللا مهمحر - انخياشم بتك نم روهشملاو . «هرصتخم»

 - فسوي يبأ لوق نيجدولا دحأو ءيرملاو موقلحلا عطق نم دبال : هلوق نآ يأ :ش (هدحو-هللا

 ةعبرألا هذه نم عطق نإف «هرصتخم» يف -هللا همحر- يخركلا ركذو . هدحو - هللا همحر

 . ةثالث

 : لاق - هللا همحر - ةفينح ابأ نأ - هللا همحر - فسوي ىبأ نع يور : ديلولا نب ريشب لاق

 . ناک هجو يآ یلعو « ناک بناج يآ نم « لكأ اهنم ةثالث عطق اذإ « لكأ جادوألا رثكأ عطق اذإ

 ‹ ءيرملاو موقلحلا عطقي ىتح لكأي ال : كلذ دعب لاق مث - هللا همحر - فسوي وبآ لاق كلذكو

 : لاق . ةحيبذ لكو ‹« ديصلاو « منغلاو « رقبلاو لبإلا يف ءاوس هلك كلذو . نيجدولا دحأو

 رشكأ عطق اذإ : ةفينح يبأ لوق يف اعيمج نيلوقلا يف كلذك يهف لجرلا اهرحني ةقانلا كلذكو

 دحأو ‹ ءيرملاو موقلحلا عطقي ىتح لكؤيال : - هللا همحر - فسوي يبأ لوق يفو . جادوألا

 . - هللا همحر - دمحم لوق ركذي ملو « ىهتنا « نيجدولا

 رثكأ عطق نإو ‹ لكؤي مل جادوألا فصنو « موقلحلا فصن عطق نإ : ؟ريغصلا عماجلا» يف لاقو) :م
 نم دحاو لك نم فصنلا عطق ول هنآ ينعي :ش ( اًقالخ كحي ملو لكأ تومي نأ لبق موقلحلاو جادوألا

 رثكأ عطق اذإ ام فالخب « ءاوتسالا دنع لحلا بناج ىلع ةمرحلا بناجل احيجرت لحي ال ةعبرألا

 همحر- «ريغصلا عماجلا» يف يأ : اًفالخ كحي ملو : هلوق « لحلل بجوملا ناحجرل درف لك نم
 . ةلأسملا هذه مكح يف يأ :ش ( هيف ةياورلا تفلتخاو) :م ةلأسملا هذه يف افالخ كحي مل « - هللا

 يأ :ش ( هبو لحي ناك ثالث يأ ثالشلا عطق اذإ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع نأ لصاحلاو) م

 عطق نم دبال : هلوق وهو :ش ( انرکذ ام ىلإ عجر مث ءًالوآ فسوی وبا لوقی ناک) :م لوقلا اذھبو

 . نيجدولا دحأو ءيرملاو « موقلحلا

 عطق ينعي هذهب اهادحإ : تاياور ثالث - هللا همحر - فسوي يبأ نعو : «ةياغلا» يف و

 عطق طارتشا : ةثلاثلاو « ىرخألا عم موقلحلا عطق طارتشا : ةيناشلاو « تناك ثالث يأ « ثالثلا

 . نيجدولا دحأو ءيرملاو « موقلحلا



 نأل ؛-هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور وهو درف لك رثكأ ربتعي هنأ :-هللا همحر- دمحم نعو

 . اهنم درف لك رثكأ ربتعتيف هيرفب رمألا دورولو هريغ نع هلاصفنال هسفنب لصأ اهنم درف لك

 ‹ رخآلا نع امهدحأ بونيف مدلا راهنإ نيجدولا عطق نم دوصقملا نأ :-هللا همحر- فسوي يبألو

 ءيرملاو ءاملاو فلعلا ىرجم هنإف ءيرملا فلاخيف موقلحلا امأ . مدلا ىرجم امهنم دحاو لك ذإ

 يف لكلا ماقم موقي رشكألا نأ : -هللا همحر- ةفينح يبألو . امهعطق نم دب الف « سفنلا ىرجم

 ‹ اهب لصحي دوصقملا وه امو . اهنم رثكألا عطق دقف اهعطق ثالث يأو ماكحألا نم ريثك

 دحاو لك رثكأ عطق نم دبال ينعي :ش ( درف لك رثكأ ربتعي هنأ :-هللا همحر - دمحم نعو) :م

 - هللا همحر - دمحم نع يور ام يآ :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور وهو) :م ةعبرألا نم

 هسفنب لصأ) :م ةعبرألا نم يأ :ش ( اهنم درف لك نأل) :م - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور وهو

 ‹ جادوألا رفأ » : ةي هلوق وه رمألاب دارأو هعطق يأ :ش ( هيرفب رمألا دورولو ‹ هريغ نع هلاصفنال

 . لكلا مكح رثكأللو ةعبرألا نم يأ :ش ( اهنم درف لك رثكأ ربتعيف) :م « تئش ام رهنأو

 م. هتلاسإ يآ :ش ( مدلا راهنإ نيجدولا عطق نم دوصقملا نأ : - هللا همحر - فسوي يبألو) :م

 موقلحلا امأ . مدلا ىرجم) :م نيجدولا نم يأ :ش ( امهنم دحاو لك ذإ رخآلا نع امهدحأ بونيف)

 نم دبالف سفنلا ىرجم ءيرملاو « ءالاو فلعلا ىرجم) :م موقلحلا نإف يآ :ش ( هنإف ءيرملا فلاخيف

 . ءيرملاو ‹ موقلحلا عطق نم يآ :ش ( امهعطق

 قرع ءيرملا : لاقو «هطوسبم» يف هداز رهاوخ - هللا همحر - مالسإلا خيش رسف اذكهو

 لخدم موقلحلا : فارعألا ةروس ريسفت يف - هللا همحر - فاشكلا لاقو . سفنلا ىرجم لمحي

 : لاقف « ( يخركلا رصتخم حرش يف كلذ فالخب يرودقلا هرسفو « بارشلاو ‹ ماعطلا

 يف هركذاذكهو . مدلا ىرجم ناجدولاو ‹ ماعطلا ىرجم ءيرملاو «سفنلا ىرجم موقلحل ا

 . ( موقلحلا تغلب اذإ الولف # : ىلاعتو هناحبس هلوق هديؤي حيحصلا وهو «حاضيإلا»

 : (برغملا» يفو . بارشلاو ماعطلا هيف لخدي يذلا ءيرملا : «بدألا ناويد» يف لاقو

 هفوج يأ ماعطلا ىرجم هريغو ناسنإلا ءيرم : (ةرهمجلا» يفو . بارشلاو ماعطلا ىرجم ءيرملا

 ۰ . هسكع اهنم حيحصلاو « خسنلا نم حيحص ريغ نتملا يف روكذملا : ليقو .

 حسم وحن :ش ( ماكحألا نم ريثك يف لكلا ماقم موقي رثكألا نأ :- هللا همحر - ةفينح يبألو) م

 ثالث يأو) :م كلذ وحنو مارحإلا يف سأرلا ةيطغتو « ةالصلا يف ةروعلا فاشكناو « سأرلا

 . ةعبرألا نم يأ :ش ( اهنم رثكألا عطقف اهعطق

 يأ < ةثالثلاب لصحي حبذلا نم دوصقملا وه يذلاو يأ :ش ( اهب لصحي دوصقملا وه امو) :م



 وأ سفنلا ىرجم عطق دعب ىيحي ال هنأل حورلا جارخإ يف ةيحوتلاو حوفسملا مدلا راهنإ وهو
 عطق اذإ ام فالخب « بيذعتلا ةدايز نع ازرحت هب هب ىفتكیف نيجدولا دحأ عطقب مدلا جرخيو ماعطلا

 رفظلاب حبذلا زوجيو : لاق . ةمرحلا بناحل اًطايتحا اًتيش عطقي مل هنأكف قاب رثكألا نأل فصنلا

 اعوزنم ناك اذإ نرقلاو نسلاو

 جارخإ يف ةيحوتلاو) :م . هتلاسإ يأ :ش ( حوفسملا مدلا راهنإ) :م دوصقملا يأ :ش ( وهو) :م اهعطقب

 اذإ ةيحوت هاحو نم ةلمهملا ءاحلاب وهو حورلا قاهزإ يف ليجعتلاو « عارسإلا يأ :ش (حورلا
 :م ناويحلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م ةعرسلا رصقلاو دملاب احولاو عيرس يأ يحو توم هنمو «هلجع

 عطق ىلإ جاتحي الف :ش ( نيجدولا دحأ عطقب مدلا جرخيو ماعطلا وأ سفنلا ىرجم عطق دعب ىيحي ال)

 . امهدحأب دوصقملا لوصحل رخآلا

 ةدايز نع زارتحالل ةعبرألا رثكأ عطقب يفتكا يأ :ش ( بيذعتلا ةدايز نع ازرحت هب ىفتكيف) :م

 الب ناويحلا بيذعت يف ةدايز دئازلا عطق نوكي ةثالثلاب لصح اذإ دوصقملا نأل ؛ ناويحلا بيذعت

 ىرجم نأل هيحوتلا وهو امهدحأ عطقب لصحي نيجدولا عطق نم دوصققملا وه ام نأل ؛ ةدئاف

 نم ةثالثلا ماقم «هتعاس نم ناويحلا توي «بارشلاو ماعطلا ىرجم عطقنا عطقنا اذإ سفنلا

 . لكلا ماقم ةعبرألا عطق نم دوصقملا وه ام ليصحت يف ةعبرألا

 فصن عطق اذإ ينعي « هب ىفتكيف : هلوقب قلعتياذه:ش ( فصتلا عطق اذإ ام فالخب) :م

 مل هناکف قاب) :م ةثالثلا وهو صخر ملا رثكأ يأ :ش ( رثكألا نأل) :م لحي الو هب ىفتكي ال ةعبرألا

 ناكا : ًليقو لحي الف اًيقاب ةثالفلا وهو [ . . .]رثكأ ناك نييقاب اناك ال نينثالا نأل :ش ( ايش عطقي

 اذهل حول ابرو ءاًئيش عطقي مل هنأکف < رثكألا كح يقابلا فصنلل ناك اًحجرم ةمرحلا بناج

 . ةمرحلا بناجل طايتحالا لجأل يآ :ش ( ةمرحلا بناجل اًطايتحا) :م : هلوقب

 اذهو « ًاليلق هلباقي ام ناك اذإ رثكأ نوكي اإ ءيشلاو « قاب رثكألا نأل لاق فيك :تلق نإف

 . اريثك يقابلا نوكي الف ًاليلق نوكي الف فصنلل لئاقلا

 كلذ لصحيو . هيحوتلا مزال اهنآ قورعلا عطق نم دوصقملا ذإ ةثالثلا عطق طرشلا :تلق

 نوكي نيعوطقم ريغ نينثالا كرت اذإو « ةعبرألا نم ةدحاولا تكرتف « هب يفتكاف ةثالفلا عطقب

 . مهفاف طورشملا نم رثكأ يقابلا

 : (ريغصلا عماجلا» يف لاق يأ :ش ( اعوزنم ناك اذإ نرقلاو نسلاو رفظلاب حبذلا زوجيو : لاق) :م

 حبذي لجرلا يف - هللا همحر - ةفينح يبأ نع بوقعي نع - هللا همحر - دمحم : هيف اهتروصو

 هركأ : لاق « جادوألا يرفيو مدلا رهنيف ةعوزنم نسو « مظع وأ « نرقب وأ « عوزنم رفظب ةاشلا
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 ةتيم حوبذملا :-هللا همحر -يعفاشلا لاقو . حبذلا اذه هركي هنآ الإ ساب هلکاب نوکی ال یتح

 ىدم امهنإف نسلاو رفظلا الخ ام جادوألا ىرفأو مدلا رهنأ ام لك » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ع لوت تلو ٠ عوزثلا ريب حيذ اذإ امك ةاكذ نوي الف + عرف ريخ لمف بالو ١ هشبل

 ٠ تئش اب مدلا رفآ » یوریو . ٠ تئش اب مدلا رهن » : مالسلاو ةالصلا

 لاق هبو :ش ( حبذلا اذه هرکی هنأ الإ ساب هلکاب نوکی ال یتح) :م ساب الف لعف نِإو حبذلا اذه

 . ةياور ىف - هللا همحر-كلام

 لاق هبو ةتيم ءايشألا هذهب حوبذملا يأ :ش ( ةتيم حوبذملا :-هللا همحر يعفاشلا لاقو) م

 الخ ام ‹ جادوألا ىرفأو مدلا رهنأ ام لك » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م : - هللا همحر - دمحأ

 . ةمئألا هاور ام : لوألا : نيشيدح نم قفلم ثيدحلا اذه :ش ( « ةشبحلا ىدم امهنإف نسلاو رفظلا

 نكي مل ام ء اولكف هيلع هللا مسا ركذو « مدلا رهنأ ام : لاقف ىدم انعم نوکي الف يزاغملا نم نوكن

 اذهاوجرخأ . «ةشبحلا ىدمف رفظلا امأو « مظعف نسلا امأ : كلذ نع مكلدحأسو ءرفظ وأ انس

 نع هثدح نمع جيرج نبا نع رمحألا دلاخ وبأ انثدح «هفنصم» يف ةبيش يب نبا هاور : يناثلا

 اتس الإ جادوألا ىرفأ ام لك » :لاقف ةطيللاب حبذلا نع ةَ هللا لوسر تلأس : لاق جيدح نب عفار
 . ۲ رفظ وا

 - يعفاشلل جاجتحالا يف اذه عفار ثيدح ركذ ثيح - هللا همحر - يزارتألا نم بجعلاو
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 همد رھنآ ام لک : .ءاتعمو هماقم لإ فاضلا ةماقإر « فاشملا فح يلع ٠ دلا رهن ام لك الط

 ققحت ام لك هانعم ( دنع مكتنيز اوذخ :  ىلاعتو هناحبس هلوق يف لحما ىلع لاحلا مسال اًقالطإ

 . باصقلا نيكس يهو ًًضيأ مضلاب ةيدم عمج ميملا مضب « ةشبحلا يدم هلوق مدلا راهنإ هيف

 رفظلاب حبذلا نألو يأ :ش ( عوزنملا ريغب حبذ اذإ امك ةاكذ نوكي الف « عورشم ريغ لعف هنألو) :م

 هنأ * : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو) :م ةتيم نوكت ةاكذ نكي مل اذإف عورشم ريغ نيعوزنملا نسلار

 «بيرق نع ثيدحلا اذه يف مالكلا رم دق :ش ( ٠ تش امب مدلا رفأ » : یوریو ٩ تثئش اب مدلا

 : هثدح نمو جيرج نبا نيب عاطقنالا رهاظ وهو « مالك هيقو رمحألا دلاح وبآ هيف : فيعض (1)

 . هجیرخت مدقت : فیعض (۲)



 كلذ نولعفي اوناك ةشبحلا نإف عوزنملاريغ ىلع لومحم هاور امو

 . (هحيحص) يف يراخبلا هاور ام انباحصأل لدتسي نأ نسحألاو

 تعمس : لاق عفان نع هللا ديبع نع رمعم انثدح : لاق « ركب يبأ نب دمحم انثدح : لاقو

 اهمنغ نم ةاشب ةدرصبأف علسب ىعرت مهل ةيراج نأ هربخأ هابأ نأ رمع نبا نع كلام نب بعك نبا
 هيلإ لسرأ ىتح وأ ةي هللا لوسر يتآ ىتح اولكأت ال : هلهأل لاقف اهتحبذف أرجح ترسكف اهتوم

 . اهلكأب لإ يبثلا رمأف ء هيلإ ثعب وأ ةا يبنلا ىتأف « هلأسي نم
 حرجلا ىنعمل حبذلل ةلآ حلصي رجحلاو « ليلعتلا صوصنلا يف لصألا نأ : لالدتسالا هجو

 ‹ ةشبحلا ىدم هنوكل ةلآ حلصي ال هنإف « عوزنملا ريغ فالخب ةعوزنملا نسلاو « عوزنملا رفظلا اذكف

 . لوألا ثيدحلا لمجم وهو

 اوناك ةشبحلا نإف « عوزنملا ريغ ىلع لرمحم) :م - هللا همحر - يعفاشلا يأ :ش ( هاور امو) :م

 نولتاقيو «دربملاب نانسألا نودحيو « ارفظ نوعلتقي ال مهنإف . ةدالجلل اراهظإ :ش ( كلذ نولعفي

 : لك هليلعت نكي ملول : «رارسألا» يفو . - هللا همحر - يفسنلا هركذ اذكه . ضعلاو شدخلاب

 عوزنملا امأ « عوزنملا ريغ هب داريو هركذي اًقلطم رفظلاو نسلا نأل عوزنملا ريغ « ةشبحلا ىدم اهنإف »

 . اًقلطم ركذي ملو عوزنملا رفظلاو « عوزنم نس : لاقي « ديقم ركذب
 دعب - هللا همحر - ناطقلا نبا لاق دقو لب هليلعت ىلإ رظنلاب « هركي ال نأ يغبني نرقلا امأ

 ثيدح نم - هللا همحر - ملسم هجرخآ يذلا روكذملا - هللا همحر - يعفاشلا ثيدح ركذ نأ

 - هنع هللا يضر - جيرخ نب عفار نب ةعافر نب ةيابع نع قورسم نب ديعس هيبأ نع يروثلا نايفس
 < مظعف نسلا امأ» : هلوق يفو « هلاصتا يف نيئيش يف كش هيف ثيدحلا « ايب يبنلا عم انك : لاق

 ديعس نع صوحألا يبأ نع - هللا همحر - دواد وبأ ىور دقف ال مآ يبنلا مالك نم وه له

 عفار هدج نع هيبأ نع عفار نب ةعافر نب ةيابع نع - هللا همحر - يروثلا نايفسو « قورسم نبا
 ادغ ودعلا وقالم انإ : هللا لوسر اي : هل تلقف يب يبنلا تيتأ : لاق ء - هللا همحر - جيدخ نبا

 هيلع هللا مسا ركذو « مدلا رهنأ ام » : ايب لاقف ؟ اصعلا ةقشو ةورملاب حبذنفأ ىدم اندنع سيلو «

 . ۲ گرفظ وآ اتس نکی مل ام اولکف

 اذهف : لاق « ةشبحلا ىدمف رفظلا امأو « مظعف نسلا امأ : كلذ نع مكثدحأس : عفار لاق

 سيلو ‹ عفار مالك نمف نسلا امأ : هلوق نايب هيفو « عفار هدجو ةيابع نب ةعافر ةدايز هيف ىرت امك

 عفار هدج نم ةيابع عامسل ركذ امهيبأ نع هيخأو يروثلا ةياور نم - هللا همحر - ملسم ثيدح يف

 . (۲۸۲۱۹) (۱۰۲ /۳) دواد وبآ هج رحخآ (۱)
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 فالخب « ديدحلاو رجحلاك راصو مدلا جارخإ وهو ‹ دوصقملا وه ام هب لصحيف ةحراج ةلآ هنألو

 يمدآلا ءزج لامعتسا هيف نأأل هركي انإو « ةقنخنملا ىنعم يف نوكيف ‹ لقثلاب لتقي هنأل عوزنملا ريغ

 لكب ةورملاو ةطيللاب حبذلا زوجيو :لاق . ناسحإلاب هيف انرمآ دقو ناويحلا ىلع ًاراسعإ هيف نألو
 - دمحم صنو «انيب ال ةنيم امهب حوبذملا نإف « مئاقلا رفظلاو مئاقلا نسلا الإ مدلا رهنأ ءيش

 طاتحي اصن هيف دجي مل امو « اصن هيف دجو هنأل ةنيم اهنأ ىلع « ريغصلا عماجلا » يف-هللا همحر

 لوقف كلذ يف

 ثیدح يف اصن نکی ملو ءادحاو امهنيب نأ صوحألا وبأ نيبف < اًنعنعم هب اءاج اغإ <

 مالك نم هنأ صوحألا وبأ نيبف « اصن ب يبنلا مالك نم نسلا امآ : هلوق نأ - هللا همحر-ملسم

 . هللا همحر - عفار

 حرجت ةلآ عوزنملا نسلاو « نرقلاو ‹ رفظلا نم دحاو لك نألو يأ :ش ( ةحراج ةلآ هنألو) :م

 يأ :ش (وهو) :م ءايشألا هذه نم ةدحاو لكب يأ :ش ( دوصقملا وه ام هب لصحيف) :م مدلا جرختو

 هنأل) :م نسلاو رفظلا نم :ش ( عوزنملا ريغ فالخب « ديدحلاو رجحلاك راصو مدلا جارخإ) :م دوصقملا

 . ةدحلا عم ةارفلاب توملا بجوي هنأل :ش ( لقثلاب لتقي

 عوزنملا رفظلاب حبذلا ينعي :ش ( هركي امنإو) :م اًمارح نوكيف :ش ( ةقنخنملا ىنعم يف نوكيف) :م

 ةورفلاب عافتنالاو يمدآلا رعشب لصولاك :ش ( يمدآلا ءزج لامعتسا هيف نأل) م ةعوزنملا نسلاو

 . نرقلا يف ىدأتي ال اذهو

 ءايشألا هذهب حبذلا يف نألو يآ ةهاركلل رخآ هجو اذه :ش ( ناويحلا ىلع راسعإ هيف نألو) :م

 هيف انرمآ دقو) :م ناويحلا بيذعت ةدايز ىلإ يدؤيف ةلآلا فعضل هب ارارضإو ناويحلا ىلع اراسعإ

 ليلعتلا اذهو ءيجي ام ىلع ناسحإلاب ناويحلا حبذ يف انرمأ دق انآ لاحلاو يأ :ش ( ناسحإلاب

 . لكلا لمشي

 رخآ ءايلا نوكسو ماللا رسكب :ش ( ةطيللاب حبلا زوجيو) :م يرودقلا يآ :ش ( لاق) م

 لكبو) :م نيكسلاك اهب حبذي قيقر ضيبأ رجح وهو :ش (ةورملاو) :م بصقلا رشق وهو فورحلا
 :ش ( انيب امل ةتسيم امهب حوبذم ا نإف مئاقلا رفظلاو « مئاقلا نسلا الإ) :م هلاسأ يأ :ش ( مدلا رهنأ ءيش

 . لقثلاب لتقي هنأل هلوق ىلإ هب راشأ
 ىلع :ش ( اصن هيف دجو هنأل ةتيم اهنأ ىلع  ريغصلا عماحلا» يف -هللا همحر -دمحم صنو) م

 يف يآ :ش ( هيف دجي مل امو) :م - هللا همحر - دمحم نأل يأ هنأل ؛ ةتيم مئاقلا نسلاب ةحيبذلا نأ

 يف - هللا همحر- دمحم ةقيرط هذهو ¢ اهباوج قلطأ كلذلف ‹ ذل يبنلا نع اًصن اهيرحت

 لوقيف كلذ يف طاتحي اًصن) :م هيف زجي مل امو لوقلا تبثي هنأ ليلحتلاب وأ يرحتلاب هيلع صوصنلا
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 هترفش حباذلا دحي نأ بحتسیو لاق لؤي مل و هرکی لوقی ةمرحلا يفو « هب .ساأب ال :لحلا يف

 ةلتقلا « اونسحاف متلتق اذإف  ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ » :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 دحی مٹ اھعجضی نأ ہرکیو ٤. هتحیبذ حریلو هترفش مکدحأ دحیلو ةحبذلا ونسحأف متحبذ اذإو

 :لاقف هترفش دحي وهو ةاش عجضأ ًالجر ىأر هنآ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع يور امل ؛ ةرفشلا

 . «اهعجضت نأ لبق اهتددح اله تانوم اهتيمت نأ تدرأ دقل »

 هکرتف ساب ال هیف لاقي عضوم لک : لیق مث . لعافلا ىلع هلعفب سأب ال يآ :ش ( ساب ال : لحلا يف

 . زاوجلا ىلع لدي ءيش ةمث ناك نإف « هيف رظني نأ يغبني لب يلكب سيل اذه نآ حصألاو « ىلوأ

 مارحلا يفو يآ :ش ( لكؤب مل وأ هركي : لوقي ةمرحلا يفو هب) :م ىلوأ ناک هکرتف الإو « لعافلا ريختي

 . لکژی ال: لوقی وأ « هلعف ينعي هرکی :- هللا همحر - دمحم لوقي

 ةرفشلاو :ش ( هترفش حباذلا دحي نأ بحتسيو) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ :ش ( لاق) م

 هيلع هلوقل) :م هدح فيسلا ةرفشو ‹ ميظعلا نيكسلا يهو « ءاقلا نوكسو ةمجعملا نيشلا حتفب

 اونسحاف متحبذ اذإو ‹ ةلتقلا اونسحاق متلتق اذإف ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ » : مالسلاو ةالصلا

 نع يراخبلا الإ ةعامجلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( « هتحيبذ حريلو هترفش مكدحأ دحيلو ‹ ةحبذلا

 هوجرخأ ثيدحلا . « ناسحإلا بتك هللا نإ ١ : لاق يب ىبنلا نع سوأ نب دادش نع ةدأ نب ليحارش

 فاقلا رسكب ةلتقلا : هلوق ‹ صاصقلا يف هجرخأ هنإف - هللا همحر - يذمرتلا الإ حئابذلا يف

 يأ ةحارإلا نم حريلو : هلوق . ةلاحلاو ةثيهلا لاذلا رسكب ةحبذلا كلذكو < ةلاحلاو ةئيهلا يهو

 . عارسإلاب ةحارلا اهيطعيل

 . -هللا همحر - يرودقلا ةلأسم يف اعيرفت هركذ :ش ( ةرفشلا دحي مث اهعجضي نآ هركيو) م

 . ةحبذلا ىلإ عجري ريمضلاو ‹ عاجضإإلا نم ءايلا مضب اهعجضيو

 نأ هل هرك ةحيبذلا حبذي نأ لجرلا دارأ اذإ :«هرصتخم» يف - هللا همحر - يخركلا لاقو

 . ةرفشلا دحي مث اهعجضي نأو « حبذملا ىلإ اهلجرب اهرجي

 دقل » : لاقف هترفش دحي وهو ةاش عجضأ ًالجر ىأر هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع يور امل ) :م

 (« اهعجضت نأ لبق اهتددح اله ‹ تاتوم اهتیت نآ تدرأ

 مصاغ نع « ديز نب دامح نع اياحضلا يف «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش

 وهو اهحبذي نآ ديري ةاش عجضأ الجر نأ - امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نبا نع ةمركع نع

 « اهعجضت نأ لبق كترفش تددح اله ‹ تاتوم اهعيمت نأ ديرتأ ١ : لَ يبنلا هل لاقف هترفش دحي
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 حئابذلا يف هداعأو « هاجرخي ملو - هللا همحر - يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح : لاقو

 ."نيخيشلا طرش ىلع :لاقو

 لوحألا مصاع نع ناميلس نب نمحرلا دبع نع «همجعم» يف - هللا همحر- يناربطلا هاورو

 ةمركع نع مصاع نع رمعم انثدح : جحلا يف «هفنصم» يف - هللا همحر - قازرلا دبع هاورو « هب

 ةعيهل نبا نع < (هننس» يف ةجام نبا هاورو لسرم ثيدحلا « ةاش عجضأ الجر ىأر ةي يبنلا نأ

 رمآ : لاق - امهنع ىلاعت هللا يضر- رمع نبا نع ملاس نع يرهزلا نع ليئويح نب ةرق نع

 . ۲ زهجیلف مكدحا حف اذإ ١ : لاقو ‹ مئاهبلا نع ىراوت نأو « رافشلا دحت نأ هال هللا لوسر

 كلذكو «هب - هللا همحر- يرهزلا نع ‹ ليقع نع ةعيهل نبا نع«هدنسم» يف دمحأ هاورو

 4 (لماكلا» يف - هللا همحر - يدع نباو « «همجعم» يف يناربطلاو « «هننس» يف ينطقرادلا هاور

 نعاذه يف حيحصلا : لاقو . هماكحأ يف قحلا دبع هركذ ينطقرادلا ةهج نمو « ةعيهل نباب هلعأو

 - هللا همحر- « كلام اطوم» ىفو . هب جتحي ال هدنسأ يذلاو . لسرم - هللا همحر - يرهزلا

 الجر نأ - مهنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نب مصاع نب هللا ديبع نب مصاع نع ماشه نع

 « ةردلاب - هنع ىلاعت هللا يضر - باطخلا نب رمع هبرضف « اهحبذيل ةاش ذخأ دقو « ةرفش دحأ

 ؟ اهذخأت نأ لبق اذه تلعف له «حورلا بذعتأ : لاقو

 . هتوم نعي ةديدع تارم يآ « تاتوم اهتيمت نإ : هلوق

 . هل لقعال هنأل ؛ هحبذب ناویحلا ملعی الو « كلذ نوکی فيك :تلق ناف

 « هيفدوجوم وهو فاك كلذ يف مهولا نأل ؛بدأ ءوس هيفو « طقاس لاؤس اذه :تلق

 ناويحلا نأب «طوسبملا» يف باجأو « اهنم سيل هيف نحن امو . تايلكلا ةفرعمل هيلإ جاتحي لقعلاو

 ‹ اهقزارو ءاهقلاخ :ةعبرأ نع الإ «مئاهبلا تمهلأ : ربخلا يف ءاج امك هنم داري ام فرعي

 ريغ ملأ ةدايز هيف ناك اهدنع ةرفشلا دحي وهو كلذ فرعت تناك اذإف « اهؤاقشو « اهفعضو

 . اهيلإ رظنت ىرخألاو ةاش حبذي نأ هركي : ليق اذهلو « هيلإ جاتحم

 نبا نع ةمركع نع مصاع نع ديز نب دامح قيرط نم )۱/۷٥۷۰( حئابذلا يف )٤/ ۲٠۰( مکاحلا هاور : حیحص (۱)

 . ًالسرم . . . ةمركع نع مصاع نع رمعم نع (۸1۰۸) )٤۹۳٤( قازرلا دبع هجرخآو . سابع

 . هداز ام هنم لبقي ظفاح ةقث ديز نب دامحو : تلق

 لاقو . اج ثيدحلا ر كنم : دمحأ لاق هدج ىلإ بوسنم وهو ليئويح نب ةرق هيفو (۳۱۷۲) هجام نبا هاور (۲)

 . فيعض وهو ةعيهل نبا هيفو . ليئويح نبا نم يرهزلاب ملعأ دجأ ام : يعازوألا
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 :خسنلا ضعب يفو. ةحيبذ لكؤتو كلذ هل هرك سأرلا عطق وأ عاخنلا نيكسلاب غلب نمو : لاق

 هيلع يبنلا نع يور املف ةهاركلا امأ . ةبقرلا مظع يف ضيبأ قرع عاخنلاو « غلب ناكم عطق

 تحبذ اذإ ةاشلا عخنت نأ ىهن هنأ :مالسلاو ةالصلا

 :م ؟هرصتخم» يف - هللا همحر - يرودقلا يأ : لاق :ش ( عاخنلا نيكسلاب غلب نمو : لاق) :م

 غولب حباذلل هرک يأ :ش ( هتحیبذ لکؤتو كلذ هل هرک) :م حوبذملا سآر يآ :ش ( سأرلا عطق وأ)

 خسن ضعب يآ :ش ( غلب ناكم عطق : خسنلا ضمعب يفو) :م حوبذملا سأر عطقو عاخنلا نيكسلا

 . - هللا همحر - يرودقلا

 ىلإ دتيي « ةبقرلا مظع فوج يف ضيبأ قرع يأ :ش ( ةبقرلا مظع يف ضيبأ قرع عاخنلاو) :م

 . ةخل حتفلاو نونلا مضب وهو بلصلا

 وهو اًلاث عاخنلا كلذ اغإ « ىهس دقو قرع وه : لاق - هللا همحر - ةعيرشلا جات لاقو

 . نونلاب عخنلا نم غلبأ عخنلاو . عضوملا كلذ حبذلاب غلب اذإ « ةاشلا عخن نم افقلا يف نوكي

 ىلإ دي ةبقرلا مظع فوج يف ضيبأ طيخ عاخنلا اغإو روهشم وه : اًضيأ يقانغسلا لاقو
 .بلصلا

 يف لاق ام كلذ يف امهدنسو « بكرم ناويحلا ندب نأب درو : ؛ةيانعلا بحاص» مدقم لاقو

 ‹ باصعألاو « ماعطلا نم بلصلا ىلإ دتيب ةبقرلا مظع فوج يف ضيبأ طيخ عاخنلا : «برغملا»

 .ًالصأ طيئلاب ىمسي ىتح ةحضاو راتوأو نييارش يه قورعلاو

 : ثالثلا تاكرحلاب عاخنلاو . عاخنلا : يئاسكلا لاق : «بابعلا» يف يناعنصلا لاق : تلق

 يذلا قرعلا رسكلاب عاخنلا :ةدحوملا ءاهلا باب يف لاقو « ءافقلا فوج يف يذلا ضيبألا طيخل ا

 عخنو . ةبقرلا يف يرجي يذلا ضيبألا طيخل ا هنإف « نونلاب عاختنلا ريغ وهو « بلصلا يف نوكي

 يف لمعتسا ىتح رثك مث «عاخنلا حبذلاب غلبيو اهتبقر مظع عطقي نأ وهو اهحبذ يف غلاب اذإ ةاشلا

 وهو عاخنلا غلبي ن اهحبذ اذإ هركيو : ؟هرصتخم» يف يخركلا لاق كلذكو « ىهتنا ةغلابم لك

 عخن وآ علس نإ ددرتی نأ : لیق . اهعخني نأ اًضيآ هل هركيو « ةبقرلا يف نوكي يذلا ضيبألا قرعلا

 :ش (تحبذ اذإ ةاشلا عخنت نأ ىهن هنأ : مالسلاو ةالصلا هيلع يينلا نع يور املف ةهاركلا امأ) :م

 : لاق بيسملا نب ديعس نع لصألا نم ديصلا باتك يف - هللا همحر - نسحلا نب دمحم هاور اذه

 . اعوفرم هاتعجبو لسرم وهو « تحبذ اذإ ةاشلا عخنت نأ ةا هللا لوسر ىهن

 وبأ انثدح بابحلا نب لضفلا ةفيلخ وبأ انثدح : (همجعم)» يف - هللا همحر - يناربطلا لاقو
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 نأ لبق هقنع رسكي نا: ليقو« ةحبذم رهظي ىتح هسأر دمي نأ : هانعم :لیقو «هانرکذ ام هرسفتو

 ةدايز سأرلا عطق يفو كلذ عيمج يف نأل اذهو هوركم كلذ لكو ‹ بارطضالا نم نكسي

 يف هيلإ جاتحي ال ماليإ ةدايز هيف ام نأ : لصاحلاو . هنع ىهنم وهو « ةدئاف الب ناويحلا بيذعت

 نأ لبق ةاشلا عخنت نأو حبذملا ىلإ هلجرب هحبذ ديري ام رجي نأ هركيو . هوركم ةاكذلا

 هللا يضر - سابع نبأ نع بشوح نب رهش نع مارهب نب ديمحلا دبع انثدح يسلايطلا ديلولا
 .  سرفت نأ ةحيبذلا نع ىهن ةا يبنلا نأ - امهنع ىلاعت

 الو « هثیدحب جتحی ال نم هنإ : لاقو بشوح نب رهشب هلعآو «لماکلا» يف يدع نبا هاورو

 ىورو « عخنتف ةاشلا حبذي نأ سرفلا : « ثيدحلا بيرغ يف يبرحلا ميهاربإ لاقو « هب نيدتن

 يضر < رمع نع يبلكلا رورخم نع ريثك يبأ نب ىيحي نع هريغو يئاوتسدلا ماشه نع يقهيبلا
 . ةحيبذلا يف سرفلا نع ىهن هنأ - هنع ىلاعت هللا

 ىلإ حبذلا يهني نأ كلذو اهتعخنو ةاشلا تسرف : لاقي « عخنلا سرفلا : ةديبع وبأ لاقو

 نآ يهنف حلملاب هيبش بلصلا راقف يف نوكي يذلا وه لب : لاقو . ةبقرلا يف مظع وهو عاخنلا
 . كلذ ىلإ حبذلا يهتني

 :م . دربت نأ لبق ةحيبذلا ةبقر رسكت نأ يهن « رسكلا وه ليق سرفلا : ديبع وبأ لاقو

 :م عاخنلا نيكسلاب غلب نمو : هلوق هب دازأ . هانركذ ام عخنلا ريسفت يأ :ش ( هانركذ ام هريسفتو)

 :ش ( بارطضالا نم نکسی نآ لبق هقنع رسکی نآ :لیقو ‹ هحبذم رهظی یتح هسآر دمی نآ هانعم : لیقو)
 نأو ‹ عخنلا نع - هنع ىلاعت هللا يضر- رمع ىهن - هللا همحر - يعفاشلا لاق : يقهيبلا لاق
 برضت وأ « حبذلا عضوم نم اهافق رسكت مث ةاشلا حبذت نأ عخدلاف ‹ قهزت نأ ةاشلا لجعت

 . ةيكذ اهنأل مرحي ملو « اذه هركو « اهتكرح عطق لجعتل

 نأل) :م ةهاركلا لوصح :ش (اذهو) :م ثالثلا ريسافتلا ىلإ هب راشأ :ش ( هوركم كلذ لكو) :م

 ناويحلا بيذعت يآ :ش ( هنع يهنم وهو ةدئاف الب ناويحلا بيذعت ةدايز سأرلا عطق يفو كلذ عيمج يف

 يف هيلإ جاتحي ال ماليإ ةدايز هيف ام نأ : لصاحلاو) :م ةروكذمل ا راثآلا يف رم ام ىلع هنع يهنم ةدئاف الب

 . ها . هيفام لك وهو « ةهاركلا ىنعم ةدافإ يف عماج لصأ ىلإ هب راشأ :ش ( هوركم ةاكذلا

 نب نمحرلا دبع نع يقهيبلا ىور امل :ش ( حبذملا ىلإ هلجرب هحبذ ديري ام رجي نآ هرکیو) :م
 ةاش رجي -هنع ىلاعت هللا يضر - رمع هآر الجر نأ « نيريس نبا نع « نوع نبا انثدح « دامح

 نأ لبق ةاشلا عخنت نأو) :م ًاليمج اًقوس توملا ىلإ كل مأ ال اهقس : لاقو « ةردلاب هبرضف اهحبذيل

 . بشوح نب رهش ةمجرت يف )٤/ ٤١( يدع نبا هجرخآ (۱)
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 ىنعمل ةهاركلا نأ الإ خلسلاو عخنلا هركي الف . ملأ ال هدعبو بارطضألا نم نكست ينعي « دربت

 نإو: لاق . هتحيبذ لكؤت : لاق اذهلف ‹ ميرحتلا بجوي الف هدعب وأ حبذلا لبق ملألا ةدايزوهو دئاز

 هيف نأل ؛ هركيو ةاكذ وه اب توما ققحتل لح قورعلا عطق يتح ةيح تيقبف اهافق نم ةاشلا حبذ

 عم ىفوتسم عخنلا ريسفتو « ةاشلا عخني نأ اًسضيأ هركيو يأ :ش ( بارطضالا نم نكست ينعي دربت

 . هيف ةدراولا راثألا

 :م اهدلج خلس يأ :ش ( خلسلاو عخنلا هركي الف ملأ ال) :م دربت نأ دعبو يآ :ش ( هدعبو) :م
 هدعب وأ حبلا لبق ملألا ةدايز وهو دئاز ىنعمل) :م انركذ ام يف ةهاركلا نأ ريغ يأ :ش ( ةهاركلا نأ الإ)

 مدع لجألف يآ :ش ( هتحيبذ لكؤت : لاق اذهلف) :م ةيعرشلا ةاكذلا دوجول :ش ( ميرحتلا بجوي الف

 ميرحتلا بجوم

 يه كلذ هل هرک : لاق نآ دعب هتحیبذ لکؤتو : «هرصتخم» يف - هللا همحر - يرودقلا لاق

 ةلبقلا ريغل هتحيبذ هجويو يمسيو حبذي لجرلا تيآرأ : لصألا يف لاق ةلبقلا ريغل حبذلا هركيو
 . اهلكأب سأب ال : لاق « دمعتم ريغ وأ ادمعتم

 . جادوألا عطق قلعتم اعرش ةحابإلا نألف لحل ا امأ : (طوسبملا حرش» يف هداز رهاوخ لاق

 بجوي ال ةنسلا كرتو ‹ سانلا هتثراوت هنأل ةدكؤم ةنس ةلبقلا هجوتو «دجو دقو « ةيمستلاو

 . رذع ريغ نم هکرت هرکی هنألو « ةمرحلا

 رمع نب نمحرلا دبع انربخآ : «راثآلا» باتك يف - هللا همحر - نسحلا نب دمحم لاقو

 اًعبس ةاشلا نم ةي هللا لوسر هرك : لاق « دهاجم نع ليمج يبأ نب لصاو نع يعازوألا

 ةفينح وبآ مث هتفحت يف لاق « مدلاو « نييشئألاو « ركذلاو .[٠ . .] ةدخلاو « ةناعلاو ءةرارلا
 هب دارأو « سفنألا هثبختست هنآ ال هوركم ةعبسلا يقابو عطاقلا صنلاب مارح مدلا : لاقف اهرسف

 « انه «ةياغلا» يف هركذ « مارحب سيلف محللا مدو «لاحطلاو « دبكلا مد امآو « حوفسملا مدلا

 . هل اعابتا هانرکذ كلذلف

 : يرودقلا لاق يأ :ش (لح قورعلا عطق ىتح ةيح تيقبف اهافق نم ةاشلا حبذ نإو : لاق) :م

 قنع برض نإ: -هللا همحر - ةفينح وبأ لاق : «هرصتخم)» يف - هللا همحر - يخركلا لاقو

 ناك نإو « ءاسأ دقو لكؤي هنإف موقلحلا ليبق نم اهبرض ناك نإف ىمسو اهنابأف فيسب روزج

 الم كلاكو اسا دقو لكأ توق ذأ لبق جادرألاو وقال عمق ناك ناف رهللا لمف نم هنر

 . ةحيبذ لكو « ةاشلا يف

 يف ءاسأ دقو « كلذ دمعت نإو لكأ ةحيبذلا يف ةاشلا سأر عطق نإ : ةفينح وبأ لاقو
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 مل قورعلا عطق لبق تتام نإو جادوألا عطق مث اهحرج اذإ امك راصف « ةجاح ريغ نم ملألا ةدايز

 شحوت امو ‹ حبذلا هتاكذف ديصلا نم سنأتسا امو: لاق . اهيف ةاكذب سيل اب توملا دوجول لكؤت

 رايتخالا ةاكذ نع زجعلا دنع اهيلإ راصي اغإ رارطضالا ةاكذ نأل ؛ حرجلاو رقعلا هتاكذف معنلا نم

 عقوو رئب يف معنلا نم یدرت ام اذکو لوألا نود يناثلا هجولا يف ققحتم زجعلاو . رم ام ىلع

 يف رارطضالا ةاكذب لحي ال : -هللا همحر- كلام لاقو . انيب ال رايتخألا ةاكذ نع زجملا

 نيهجولا

 عطق وهو :ش (ةاكذ وه اب تولا ققحتل) :م- هللا همحر - فسوي وبأ لاق كلذكو .دمعتلا

 امهمحر- بيسملا نباو « يلع نع يكحو « -هللا امهمحر- كلامو دمحأ لاق هبو « قورعلا

 . ةاكذلا قيقحتو « ثيداحألا مومع :انلق . لكؤت ال اهنأ -

 اهحرج اذإ امك راصف ‹ ةجاح ريغ نم ملألا ةدايز هيف نأل) :م يرودقلا ظفل اذه :ش (هركيو) :م

 سيل اج توملا دوجول لكؤت مل قورعلا عطق لبق تتام نإو) :م هركيو لحي ثيح :ش ( جادوألا عطق مث

 . ةاشلا يأ :ش ( اهيف ةاكذب

 قررعلا عطق لبق شيعت تناك ول امنإو : شمعألا ركب وبأ هيقفلا لاق : « يفاكلا حرش» يفو

 الإ یال تناکاذإامآ ءهلإ اضم ترا نوک قررعلا ملف لحب یک وبلل شی ام رکا

 . لحي الف قباسلا لعفلا ىلإ اًقاضم توملا لصحي هنأل ؛ لحي ال هنإف حوبذملا شيعي امك

 سنآتسا يذلا يآ وهو :ش ( حبذلا هتاكذف ديصلا نم سناتسا امو) :م يرودقلا يآ :ش (لاق) :م

 ‹ ةبللا نيب ام وهو حبذلا هتاكذف هحبذ ديرأ مث تويبلا يف مدآ ينبل اًيسنأ راص يذلا ناويحلا يأ

 . ةاشلاك راص هنأل ؛ نييحللاو

 طلتخا نأب ايشحو راص يذلا ناويحلاو يأ :ش ( حرجلاو رقعلا هتاكذف معنلا نم شحوت امو) م

 راص هنأل « نايبلل نيعضوملا يف نم ةملكو . منغلاو رقبلاو لبإلا يهو معنلا نم يداوبلاب شحوملاب

 دنع اهيلإ راصي اغنإ رارطضالا ةاكذ نأل) :م قفتا امفيك حرجلاو ؛ رقعلاب يشحولا ةاكذو . يشحولاک

 :م ه٠. لوألا نم لدبلاك يناشلاو : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( رم ام ىلع رايتخالا ةاكذ نع زجعلا

 . ديصلا سانيإ وهو :ش (لوألا نود) :م معنلا شحوت وهو :ش (يناثلا هجولا يف ققحتم زجعلاو)

 رثب يف ةاشلا وأ « رقبلا وأ « لمجل ا عقو نأب طقس يأ :ش ( رئب يف معنلا نم ىدرت ام اذكو) :م

 هيلإ راصي اغإ رارطضاللا ةاكذ نأل : هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيب امل رايتخالا ةاكذ نع زجعلا عقوو) م

 همحر - كلام لاقو) :م -هللا مهمحر- يروثلاو « دمحأو « ىعفاشلا لاق انلوقبو ‹« زجعلا دنع

 . معنلا شحوتو ديصلا سانئتسالا يف ينعي :ش ( نيهجولا يف رارطضالا ةاكذب لحي ال :-هللا
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 ملسن ال انأو فيك « لدبلا ىلإ راصيف ققحت دقو زجعلا ةقيقح ربتعملا : لوقن نحنو « ردان كلذ نأل

 . يلصألا همكح نع ريغتي الف :ش ( ردان كلذ نأل) :م ةعيبرو ثيللا لاق هلوقبو

 لب ةردتلا ملسن ال انأو فيك «لدبلا ىلإ راصيف ققحت دقو « زجمعلا ةقيقح ربتعملا : لوقن نحنو) م

 شحوتك شحوت اهل نأ ينعي « شحولا دباوأك دباوأ اهل نإ ١ : ب هلوق هيلع لدي :ش ( بلاغ وه
 . شحوتلا ربتعا دقف « شحولا

 نم رحنن وأ : -هللا همحر - بيسملا نب ديعس لئسف « رئب يف عقو احضان نأ يور :تلق نإف

 .مالسلا هيلع ميهاربإ رحن يف الإ ال : لاقف « لفسلا يف هسأر ناكو هرخؤم

 عم انك : لاق هدج نع ةيابع نع قورسم نب ديعس انربخأ : ةدئاز نع ملسم یورو :تلق

 يبنلا ناكو : لاق « ًاًمنغو ًالبإ اوباصأف ديدش عوج سانلا باصأف « ةفيلحلا يذب ةا هللا لوسر

 رودقلاب لب هللا لوسر رمأف « رودقلا تبصن دقو اوحبذو اولجعف ‹ موقلا تايرخأ يف ا

 الإ موقلا يف سيلو « موقلا لبإ نم ريعب دنف ريعبب منخلا نم ارشع لدعف مهنيب مسق مث « تيفكأف

 شحولا دباوأك دباوأ مئاهبلا هذهل نإ ١ : يي هللا لوسر لاقف هسبحف مهسب لجر هامرف « ةريسي ليخ
 . ٩ اذکه هب اوعنصاف « اهنم مکیلع دن امف

 نع جيدخ نب عفار نب ةعافر نب ةنابع ىلإ هدانسإب ًاضيأ - هللا همحر - يراخبلا هجرخأو

 : اًضيأ «راثآلا» باتك ىفو « «لصألا» باتك ىف - هللا همحر - دمحم یورو . ي هللا لوسر

 « تام یتح هترصاخ لبق نم نیکسب زخوف هرحن یلع ردقی ملف « ةنیدملاب رب يف یدرت اریعب نأ
 . نیمهردب اریشع -امهنع یلاعت هللا یضر - رمع نبا هنم ذخأف

 رثب يف درتم يف ميهاربإ نع دامح نع - هللا همحر - ةفينح وبأ انربخأ : ًاضيأ دمحم لاقو

 هبو : - هللا همحر - دمحم لاقو . هرحنم وهف تءاج ام ثیحف هرحنم ىلع ردقی ملاذإ ىلع

 .-هللا همحر - ةفينح ىبأ لوق وهو «ذخآ

 ‹ شحولا ةلزنمب وهف مئاهبلا نم دنام : «هحيحص» يف - هللا همحر - يراخبلا لاقو
 كيدي يف ام مئاهبلا نم كزجعأ ام : سابع نبا لاقو « - هنع هللا يضر - دوعسم نبا هزاجأز

 - ةشئاعو « رمعو « يلع كلذ ىأرو ‹ تردق ثیح نم رئب يف یدرت ریعب يفو ‹ ديصلاك وهف

 نبا لوقب كسمتلاف كلذك ناك اذإف « (هحيحص» يف يراخبلا ظفل انه ىلإ . - مهنع هللا يضر

 اريشع : هلوق «برهو ذش يأ ريعب دنف : هلوق « تغرفآ يأ تيفكأف : هلوق دج ادیعب بیسملا
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 يف تدن اذإ ةاشلا نأ : -هللا همحر- دمحم نعو . معنلا نم شحوت اميف قلطأ : باتكلا يفو

 نكميف . اهسفن نع عفدت ال اهنأل رقعلاب لحن ال رصملا يف تدن نإو . رقعلا اهتاكذف  ءارحصلا

 الف امهسفنأ نع ناعفدي امهنأل ريعبلاو رقبلا يف ذ ءاوس هريغو رصملاو« زجع الف رصملا يف اهذخأ

 ىلع ردقی

 ؛رشعلا وه : مهضعب لاق ‹ ريشعلا ريسفت يفااوفلتخا دقف : «هحرش» يف هداز رهاوخ لاقو

 : يزارتألا لاق . ءاعمألا ريشعلا : مهضعب لاقو « فيصنلاو فصنلاك ءاوس ريشعلا وأ رشعلا نأل

 يهو نيعلا مضب ةراشع اذه لعل : تلق . ةغللا بتك يف هتدجو امو « يدنع حص ام ريسفت اذه

 نم فيحصتلا هيف عقو نوكيو « ىفخي ال ام ىلع انه بسانملا وهو « ءيش لك نم ةعطقلا

 . خاسللا

 - هللا همحر - « يرودقلا رصتخم» يف يأ :ش ( معنلا نم شحوت اميف قلطأ : باتكلا يفو) :م

 نأ : - هللا همحر - دمحم نعو) :م رصملا يفو « ءارحصلا يف دنلا نيب لصفي ملو « مكحلا قلطأ

 اهسفن نع عفدت ال اهنأل ؛رقعلاب لحت ال رصملا يف تدن نإو ءرقعلا اهتاكذف ءارحصلا يف تدن اذإ ةاشلا

 الف امهسفنأ نع ناعفدي امهنأل ريعبلاو رقبلا يف ءاوس هريغو رصملاو . زجع الف رصملا يف اهذخأ نكميف

 هرفشب ريعبلاو « هنرقب عفدي رقبلا نأل :ش ( زجعلا ققحتيف رصملا يف ادن نإو ءامهذخأ ىلع ردقي

 . امهبف رايتخالا ةاكذ نع زجعلا عقيف امهنم لتقلا فاخيو « هبانو

 ىمسو «ءارحصلا يف ةيلهآ ةمامح ىمر لجر يف - هللا همحر- دمحم لاق :نويعلا» يفو

 . اهلزنم ىلإ يدتهت ال ةمامح نوكت نأل الإ لزنملا ىلإ [. . .] ام هنأل لكؤت الف

 هذخأ ىلع ردقي الف دني روثلا وأ ريعبلا يف - هللا همحر - فسوي يبأ نع ةعامس نبا ىورو

 الف ةاشلا امآو « هيمري نأ هلف ةريثك ةعامج اهل عمتجي نأ الإ هذخآ ىلع ردقي ال هنآ ملع نإ : لاق

 : لصألا يفو « عنتميف حيطن روشلاو . عنتيو لوصيو دني ريعبلا نأل ؛ رصملا يف تناك اذإ زوجي

 ال مدي مل نإو « لح يمد نإ : لاق ؟ لكؤي له اًمهس فلظلا وأ ريعبلا نرق باصأ نإ تيأرأ

 . لحي

 ناك نإ : لاقف « اهامرفاهبحاص اهيلإ لصي ال ةرجشب تقلعت ةجاجد : «رداونلا» يفو

 ‹ هدي اهبحاص لخدأف ةدالولا اهيلع ترسعت ةرقب : «لزاونلا» يفو .ال الإو لكؤي اهتوف فاخي

 «اًنضيآ لحي هحبذم ىلع ردقي ال ناك نإ حبذلا عضوم ريغ يف حرج نإو « هلكأ لح « دلولا حبذو

 . لحي ال ردقي ناک نإو
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 ول ىتح هذخأ ىلع ردقي ال ناك اذإ دنلاك لايصلاو « زجعلا ققحتيف رصملا يفاذن نأو « امهذخأ

 زاج اهحبذ نإف ‹ رحنلا لبإلا يف بحتسملاو: لاق . هلكأ لح ةاكذلا ديري وهو هيلع لوصملا هلتق

 ةقفاوملف هيف بابحتسالا امأ هركيو زاج امهرحن نإف حبذلا منغلاو رقبلا يف بحتسملاو ٠ هركيو
 ‹ ةنسلا ةفلاخمل ةهاركلاو حبذملا يف امهيفو « رحنملا يف اهيف قورعلا عامتجالو ءةثراوتملا ةنسلا

 . لحي ال هنأ-هللا همحر - كلام هلوقي ام اًفالخ ‹ لحلاو زاوجلا عنمت الف هريغ يف ىنعمل يهو

 رصتخمل هحرشا» يف يرودقلا لاق :ش ( هلكأ لح ةاكذلا ديري وهو هيلع لوصملا هلتق ول ىتح هذخأ

 هلكأ لح ةاكذلا ديري وهو هلتقف ناسنإ ىلع لاص اذإ ريعبلا يفو « ىقتنملا» يف يكحو : « يخركلا

 .دنلا ةلزنمب لوصلا لعجف هتميق نمضو « هذخأ ىلع ردقي ال ناك اذإ

 ( حبذلا منغلاو رقبلا يف بحتسملاو « هركيو زاج اهحبذ نإف ءرحنلا لبإلا يف بحتسملاو : لاق) :م

 ىتح قنعلا ىلعأ يف يتلا قورعلا عطق وه حبذلاو : - هللا همحر - يرودقلا لاق يأ :ش

 . اهاوس اميف حبذلاو « بحتسم لبإلا يف رحنلا نآ ملعلا لهأ نيب فالح الو «نييحللا

 : ىلاعتو هناحبس لاقو . روزجلا يأ € رحناو كبرل لصف # : ىلاعتو هناحبس هللا لاق

 يأ ةندب رحنو ‹ هديب امهحبذف نیشہکب یحض ی هنألو ؛ شكلا وهو ( ميظع حبذب هانيدفو)ل

 . هيلع قفتم . اروزج

 :م . حوبذمل ا الإ هلعف هركيو زاج منغلاو رقبلا رحن نإف يآ :ش ( هركيو زاج امهرحن نإف) :م
 نع هدانسإب !هحيحص)» يف يراخبلا هاور ام يهو :ش ( ةثراوتملا ةنسلا ةقفاوملف هيف بابحتسالا امأ)

 نيشبك ةيدملاب حبذو « امايق هديب تاندب عبس ةا هللا لوسر رحن : لاق - هنع هللا يضر - سنأ

 ةرقبلا حبذنف ةي هللا لوسر عم عتمتن انك : لاق رباج نع هدانسإب ملسم یورو . نينرقأ نيحلمأ

 ( حبذملا يف امهيفو ءرحنملا يف) :م منغلاو ‹ رقبلا يف يأ :ش ( اهيف قورعلا عامتجالو) :م ةعبس نع

 رقبلا رحن يف ةلصاحلا ةهاركلا يأ بابحتسالا هلوق ىلع اًقطع عفرلاب :ش ( ةهاركلاو) :م

 يف هيلإ جأتحي ال ملأ ةدايز هنألو ؛ اهانركذ يتلا يهو :ش ( ةنسلا ةفلاخمل) :م لبإلا حبذو منغلاو

 ريغ يف يأ :ش (هريغ يف ىنعمل) :م ةهاركلا يأ :ش (يهو) :م رخآ عضوم يف اهحرج ول امك ةاكذلا

 يف حبذلا وأ حبذلا عضوم يف رحنلا عني الف كلذك ناك اذإ يأ :ش ( لحلاو زاوجلا عنمت الف) :م

 :ش ( لحي ال هنأ -هللا همحر - كلام هلوقي امل اًقالخ) :م . حوبذملا لحو « لعفلا زاوج رحنلا عضوم

 نب مساقلا وبأ هلاق ام فالخب اذهو لكؤي مل ندبلا حبذ اذإ كلام نعو : « عطقألا حرش» يف لاق
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 دنع اذهو ‹ رعشي مل وأ رعشأ لكؤي مل اتيم اًتينج اهنطب يف دجوف ةرقب حبذ وأ ةقان رحن نمو: لاق
 فسوي وبآ لاقو -هللا امهمحر- دايز نب نسحلاو رفز لوق وهو-هللا همحر - ةفينح يبأ
 ةالصلا هيلع هلوقل -هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو « لكأ هتقلخ مت اذإ :-هللا امهمحر -دمحمو

 همأ ةاكذ نينجا ةاكذ مالسلاو

 نم أريعب حبذ نإف « لبإلا رحنو « منخلاو « رقبلا حبذ رايتخالاو « ؟عيرفتلا» باتك يف بالج ا
 نإو « تلكأ ةرورض ةاش رحن نمو < اهلكأ ةرورض ريغ نم ناك نإو « هلكأب سأب الف ةرورض

 . ىهتنا اهلكأب سأب الف ةرورض نم وأ ةرورض ريغ نم رحن نمو « اهلكأ هرك ةرورض ريغ نم تناك

 :ش ( رعشي مل وأ رعشأ لكؤي مل اتم اتینج اھنطب: يف دجوف ةرقب حبذ وأ « ةقان رحن نمو : لاق) :م
 يبأ دنع اذهو) :م هبشع تبن اذإ ناكملا بشعأ لثم « هرعش تبن اذإ : نينجلا رعشأ : يودقلا يأ

 - دمحمو فسوي وبأ لاقو . - هللا امهمحر- دايز نب نسحلاو رفز لوق وهو - هللا همحر - ةفينح

 . كلامو ‹ دمحأو :ش (-هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو « لكا هتقلخ مت اذإ : - هللا امهمحر

 تمتو رعشأ اذإ نينجلا لكؤي اغنإ :- هللا همحر - دمحم نع يور هنأ الإ : (طوسبملا» يفو

 - روث وبأو ‹ ثيللاو « كلام لاق هبو «لكؤي الف ةغضللا ةلزنب وهف كلذ لبق ام امأف « هتقلخ

 . هللا مهمحر

 نينج اهفوج يف دجو اذإف ةحيبذلا تحبذ اذإو : لاقو : «عيرفتلا» يف بالجلا نبا لاقو

 زجی مل هرعش تبني ملو « هتقلخ متت مل اذاف ‹ هرعش تبنو « هتقلخ تمت اذ هلکأب ساب الف تیم
 نإف همآ ةاكذب هلكأ زجي ملو «هسفن مكحب درفنا اج راخ لهتسا وأ « اًيح اهنم لصفنا نإف « هلكأ

 اهنينج ةاكذ اهتاكذ ىلبحلا : يفرخلا لاقو . هلكأ زجي مل هتاكذ لبق تام نإو « هلكأ زاج يكذ

 دحأ هاور ثيدحلا اذه :ش ٠( همأ ةاكذ نينجا ةاكذ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م رعشي مل وأ رعشأ

 . - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا نم اًسفن رشع

 نع دلاجم نع ةجام نباو « يذمرتلاو « دواد وبأ هثيدح جرخأ : يردخلا ديعس وبأ : لوألا

 لاق « همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ » : لاق يبثلا نأ - هنع هللا يضر - يردخلا نع كادولا يبأ

 يف دمحأو « «هحيحصا يف نابح نبا هاورو « هظفلاذهو « نسح ثيدح اذه : يذمرتلا

 رعشأ دازو « «هننس» يف ينطقرادلا هاورو . هب كادولا يبأ نع قاحسإ يبأ نب ىسوم نع «هدنسم»

 ‹ نسح هدانسإ : يرذنملا لاقو : ظفاحلا لاق . فوقوم هنأ حيحصلا : لاقف « رعشي ملوأ

 قيرط نم )٤/ ۲۷٤( ينطقرادلا ‹ (۳۱۹۹) هجام نیاو )۱٥۱۹( يذمرتلا « (۲۸۲۷) دواد وبآ هاور : فیعض (۱)

 . يوقلاب سيلو
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 نع -هللا همحر - دواد وبأ هثيدح جرخأ : - ةنع ىلاعت هللا يضر - هللا دبع نب رباج : يناثلا

 : لاق ك هللا لوسر نع - هنع هللا يضر - رباج نع ريبزلا يبآ نع حادقلا دايز يبأ نب هللا ديبع

 انثدح «هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأ هاورو : لاقم هيف دايز يبأ نب ديبعو « همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ

 . ٩ وحن اعوفرم رباج نع ریبزلا یبآ نع بیعش نب دامح انثدح ‹ ىلعألا دبع

 نب هللا دبع نع «كردتسملا» يف مكاحلا هثيدح جرخآ : - هنع هللا يضر - ةريره وبأ : ثلاشلا

 سیلو حيحص هدانسإ : لاقو « اعوفرم - هللا همحر - ةريره يبآ نع « هدج نع ‹ يربقملا ديعس

 سيق نب رمع نع ينطقرادلا هجرخأو . هفعض ىلع قفتم يربقملا ديعس نب هللا دبع نإف : لاق امك

 نبا لاق . هدانسإب جتحی ال : قحا دبع لاقو «ةريره يبأ نع سواط نع رانيد نب ورمع نع

 هنع رخآ قيرط هلو «ثيدحلا اذه هل ىورو . «ءافعضلا» يف نابح نبا هركذ يطساولا نسحلا

 . "هب عفان نع رمع نب هللا ديبع نع « دهاجم نب كرابم نع فسوي نب ماصع نع ينطقرادلا

 دهاجم نب كرابم «حيقنتلا» يف لاقو «لاح.هل فرعی ال لجر مصاعو : ناطقلا نبا لاقو

(Dz, . 
 . ' اعوفرم بوي نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع هيخأ نع <

 ةمقلع نع ينطقرادلا هثيدح جرخأ : - امهنع ىلاعت هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع : سداسلا

 لاق « تلصلا نب جاجحلا نب دمحأ هخيش خيش نأ الإ. حيحصلا لاجر هلاجرو « هعفر هار : لاق

 هللا دیبع هيفو « )/۱١٤( ةمعطألا يف مكاحلاو ۲۷٤( /6) هانعم رباج نع ينطقرادلاو (۲۸۲۸) دواد وبآ هاور (۱

 . فيعض وهو يكلا حادقلا دايزلا يبآ نب

 . (۲۷۴ )٤/ ينطقرادلاو )٤/ ٤ ةمعطألا يف مكاحلا هاور (۲)

 . ينطقرادلا هاورو )٤/ ١١١( ةمعطألا يف مكاحل ا هاور (۳)

 يبآ نع نمحرلا دبع هيخآ نع ىليل ييآ نبا نع ةبعش قيرط نم )٤/ ١١١( ةمعطألا يف مكاحلا هاور : فيعض ()

 . فيعض وهو یلیل يبأ نب دمحم هيفو « بويآ
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 ‹ ضارقم اب لصفي ىتح اهب لصتي هنأل ةقيقح مألا نم ءزج هنألو

 . ةفآ وه : هنازيم ىف ىبهذلا انخيش

 نبا نع ةمركع نع قاحبسإ يبأ نع يدنكلا نامشع نب ىسومو « سابع نب هللا دبع : عباسلا

 . لوهجم : ناطقلا نبا لاق اذه یسومو « سابع

 نع «همجعما يف يناربطلا هثيدح جرخأ : - هنع ىلاعت هللا يضر - كلام نب بعك : نماشلا

 نابح نبا لاق . هوحن اعوفرم كلام نب بعك نب نمحرلا دبع نع يرهزلا نع ملسم نب ليعامسإ
 هكرتو «كرابملا نبا هفعض « فيعض ةعيبر وبأ يكملا ملسم نب ليعامسإ ٠: ءافعضلا» باتك يف

 . °" ةقث كاذ < لكوتملا بحاص يدبعلا يرصبلا ملسم نب ليعامسإ اذه سيلو « ىيحي

 رشب نع «هدنسم» يف رازبلا امهثيدح جرخأ : - امهنع ىلاعت هللا يضر - ءادردلا وبا :رشاعلا

 - ةمامأ يبأو «ءادردلا يبآ نع ‹ نادعم نب دلاخ نع « ميكح نب صوحألا نع ‹ ةرامع نبا

 ىور دقو : رازبلا لاقو « " هما ةاكذ نينجلا ةاكذ » : ا هللا لوسر لاق : الاق ء - هللا امهمحر

 وبآ هاور نم یلعو . امهريغو « بويأ يبأو ‹يردخلا ديعس يبأ نع هوجو نم ثيدحل ا اذه

 . هنع هللا ىضر - ءادردلا

 ‹ نادعم نب دلاخ ضوع « دعس نب دشار نع : لاق هنأ الإ « «همجعم» يف يناربطلا هاورو

 ىلإ هشيدح يدنع وهو : لاق مث ‹ ةرامع نب رشب نيلو «لماكلا» يف يدع نبا لعف كلذكو

 . اركنم اًتيدح هل فرعأ الو « برقأ ةماقتسالا

 . هنع ثراحلا نع « ينطقرادلا هثيدح جرخأ : - هنع ىلاعت هللا يضر - يلع : رشع يداحلا

 . هيلع ناطقلا نبا هرقأو < اهلك هديناسأب جتحي ال ثيدح اذه : «هماكحأ»

 ( ضارقملاب لصفي ىتح اهب لصتي هنأل ةقيقح مألا نم ءزج) :م نينجا نألو يأ :ش ( هنألو) م

 . ةفآ : )٠١١/١( ناسللا يف ظفاحلا لاق « تلصلا نب جاجحلا نب دمحأ هيفر (۷ 9 ينطقرادلا هجرخأ (۱)

 . فيعض وهو ملسم نب ليعامسإ هيفو طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور : )٤/ ٠١( عمجملا يف يمثيهلا لاق (۲)

 هيفو قثو دقو ةرامع نب رشب هيفو ءريبكلا يف يناربطلاو رازبلا هاور : ٩ )٤/ ٠١( عمجملا » يف يمشيهلا لاق (۳)

 . )٥۳۲( يزوجلا نبا ءافعض يف هتمجرت عجار . فعض

 )٤( حئابذلاو ديصلا يف ينطقرادلا هاور )ص٥٤١( .
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 قتعيو مألا ىلع دراولا عيبلا يف لخدي ىتح اًمكح اذكو . اهسفنتب سفنتيو اهئاذغب ىذغتبو
 : هلو ديصلا يف امك هتاکذ نع زجعلا دنع هل ةاكذ مألا يف حرج اف اهنم اءزج ناك اذإو . اهقاتعإب

 باجيإب درفي اذهلو ةاكذلاب درفي كلذ دنعو « اهنوم دعب هتايح روصتي ىتح ةايحلا يف لصأ هنأ
 نم دوصقملا وه امو « يومد ناويح وهو هبو هل ةيصولا حصتو « هيلإ فاضم قاتعإب قتعيو ةرغلا

 وه ذإ « مألا حرجب لصحتي ال محللاو مدلا نيب زييمتلا وهو « ةاكذلا

 :ش (اهسقنتب سفنتيو اهئاذغب ىذغتيو) :م ضارقملاب هترس عطقب همأ نع نينجا لصفي ىتح يأ :ش
 . مألا نم اءزج هنوك ىلع لیلد هلک اذهو « همأ ءاذغب يأ

 عيبلا يف لخدي ىتح) :م مكحلا ثيح نم اًمكح مألا نم ءزج اذكو يأ :ش ( امكح اذكو) :م

 : رارسألا» يف لاقو «مدآ ينب يف همأ قاتعإب نينجلا قتعي يأ :ش ( اهقاتعإب قتعيو مألا ىلع دراولا

 . اهدي الإ اهتقتعأ : لاق ول امك نطبلا يف ام قتع نطبلا يف ام الإ ةمألا تقتعأ : لاق ول

 يف حرجلاف) :م امكحو ةقيقح مألا نم |ءزج نينجا ناك اذإو يأ :ش ( اهنم ءزج ناك اذإو) م

 يف امک) :م نينجلا يف رايتخالا ةاكذ ىلع ةردقلا مدع دنع يأ :ش ( هتاكذ نع زجعلا دنع هل ةاكذ مألا

 يأ يف حرجلا يهو بارطضالا ةاكذب يفتكا « رايتخالا ةاكذ ىلع ةردقلا دجوي مل اذإ :ش ( ديصلا

 . مألا ةاكذب يفتكا اذكف . دانلا ريعبلا يف امك « ناك عضوم

 يف لصأ) :م نينجلا يأ :ش ( هنا) :م - هنع ىلاعت هللا يضر - ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 دعبايح ءزجلا ءاقب مهوتيالو ‹ مألا توم دعب يآ :ش ( اهتوم دعب هتايح روصتي ىتح ةايحل ا

 . لصألا توم دعبو لاصفنالا

 ةدح ىلع ركذ ينعي :ش ( ةاكذلاب درفي) :م ةايحلا يف ًالصأ هنوك دنع يأ :ش ( كلذ دنعو) :م

 اذإ ينعي :ش ( ةرغلا باجيإب درفي) :م ةايحلا يف ًالصأ هنوكلو يأ :ش ( اذهلو) :م همأ ةاكذب ىكذي الو

 ناكل مألا ءزج ناك ولو . نينجلا ةرغو مألا ةيدو « فلاتلا نمضي كلذ نم نينجلا تامو مألا فلتآ

 . ةيدلا باجيإ دعب ءيش ءاضعألا هذه يف بجي الو . لجرلاو ديلا ةلزنمب

 . مألا نود نينجل ا ىلإ يأ :ش ( هيلإ فاضم قاتعإب) :م نينحجلا يآ :ش ( قتعيو) :م

 ال سوفتلا ماكحأ اهلك ءايشألا هذهلف نينج لابو نينجلل يأ :ش ( هيو هل ةيصولا حصتو) :م

 جورخب اًببس هم ةاكذ نوكي الف « هم لثم :ش ( يومد ناويح) :م نينجا يأ :ش ( وهو) :م ءازجألا

 يأ خسنلا ضعب يف وه اذكهو زييمتلا يأ :ش ( زييمتلا وهو « ةاكذلا نم دوصقملا وه امو) م هنم مدلا

 ال محللاو مدلا نيب) :م : هلوقب هيلإ راشأ رهاط محللاو . ةسجنلا ةلئاسلا تابوطرلا نم لصفلا

 :م نينجلا :ش ( وه ذإ) :مدوصقملا وهامو : هلوقل ربخ لصحيال : هلوق :ش ( مألا حرجب لصحتي
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 ببس هنأل ؛ ديصلا يف حرجلا فالخب هقح يف اعبت لعجي الف «هنع مدلا جور ببسب سيل

 دسفي اليك هزاوجل ايرحت عيبلا يف لخدب اغإو : رذعتلا دنع هيف لماكلا ماقم ماقيف « اصقان هجورخل

 . قيقر دلو ةرحلا نم لصفني اليك اهقاتعإب قتعيو « هئانشتساب

 لعجي الف يأ أ :ش ( هقح يف اعبت لعسجي الف) :م نينجلا نع يأ :ش ( هنع مدلا جورفل ببسب سيل)

 . مدلا جورخ قح يف همأل اعبت نينجلا

 : لاقي نأ هريرقت « ديصلا يف امك : امهلوق نع باوج اذه :ش ( ديصلا يف حرجلا فالخب) :م

 يف جورخلا يأ :ش ( هنأل) :م ديصلا يف دجو حرجلا لصأ نأل ؛ حيحص ريغ ديصلا ىلع سايقلا نإ

 :م حبذلا ريغ نم هنوكل اصقان هنوك لاح هنع مدلا جورخل يأ :ش ( اًصقان هجورخل ببس) :م ديصلا

 . قلحلا يف حبذلا وهو لصألا ىلع ةردقلا مدع دنع يأ :ش ( رذعتلا دنع هيف لماكلا ماقم ماقيف)

 حرجلا هيف دجوي مل هنإف نينجلا فالخب . ببسملا ماقم مدلا ةلاسإو حرجا وه يذلا ببسلا ميقأف

 . ًالصأ

 ‹ مألا ىلع دراولا عيبلا يف لخدي ىتح امهلوق نع باوج :ش ( عيبلا يف لخدي امنإو) :م

 ( دسفي اليك) :م عيبلا :ش ( هزاوجل) :م اًبلط يأ :ش ( اًيرت) :م همأ عيب يف نينجلا لخدي اغنإ هريرقت

 :ش (اهقانعإب قتعيو) :م . عيبلا دسفي هءانثتسا نأل نينجلا ءانشتساب يآ :ش ( هئانئتساب) :م عيبلا يأ :ش

 دلو ةرحلا نم لصفني اليك) :م مألا قاتعإب نينجلا قتعي د يآ  اهقاتعإب قتعيو : امهلوق نع باوج

 . ةيقرلاو ةيرحلا يف مألا عيت تي دلولاو :ش ( قیقر

 له نكلو « كلذ ملسن ال : لاقي نأ هباوجف « اهئاذغب ىذغتو : امهلوق ىلع بجي ملو

 ءاش امفيك هيلإ ءاذغلا ىلاعتو هناحبس هللا لص ويو . ؟ ءاذغ ريغ نم همآ نطب يف ىلاعت هللا هیقبي

 . كلذ نع زجعت ال ةرهابلا هتردق نإف

 . ؟ كلذ يف رثأ ةفينح يبأل له :تلق نإف

 - هللا همحر - ةفينح وبأ انربخأ : لاق «راثآلا»باتك ىف -هللا همحر - دمحم یور :تلق

 مل همأ تحبذ اذإو ‹نينجلا ينعي « نيسفن ةاكذ سفن ةاكذ نوكت ال : لاق ميهاربإ نع دامح نع

 . هتاکذ رکذت یتح لکؤی

 : تلق : لاق . يعباتلا رثأب لمعلاو « حيحصلا عوفرملا ثيدحلا كرت هل زاج فيك :تلق نإف

 ‹ (طوسبملا» يف هل ليوأت ال هنإف -هللا همحر - ةفينح ابآ غلبي مل ثيدحلا اذه لعل : «رارسألا» يف

 لدتساو . نسح ٤ رارسألا» يف هلقن امو حيحص ثيدحلا نأ انيب دق اننأل رظن هيف :تلق
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 قلحلا يف ةاكذلا سنج نأ نيب «ةبللاو قلحلا يف ةاكذلا نأ الا» : لب هلوقب ةفينح يبأل مهضعب

 ةاكذ نودب نينجلا لح ولف . سنجلا فيرعتل ناك نإ دوهعم الو . فيرعتلا مالب امهركذ هنأل ةبللاو
 . هيف ًارصحنم سنجلا نوكي ال قلحلاو ةبللا يف

 4 مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح # ىلاعتو هناحبس هلوق وهو نآرقلا سفن كرتي ال : مزح نبا لاقو

 هراتخاو -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق كلذ يف راتخاو «روكذملا رباب € متيكذ ام الإ  :هلوقو

 . انركذ امك دايز نب نسحلاو رفز اًضيأ

 ال نينجلا نأ ءاملعلا رئاسو نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ نع وري ملو « رذنملا نبا لاق اذهبو

 هباحصأ نأ بسحأ الو « -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ىور ام الإ ءهيف ةاكذلا ءاشنإب الإ لكؤي

 ميهاربإ هب لاقو دايز نب نسحلاو رفز هباحصأ نم هقفاو دقو اذه لوقي فيكو « هيلع هوقفاو

 . انيب امك ىعخنلا

 . ثيدحلا نع -هللا همحر- فنصملا بيجي ال مل : تلق نإ

 عفرلاب همأ ةاكذ ىوري هنأل «لالدتسالا حصي ال هنأل : «ةيانعلا »بحاص لاق : تلق

 هيبشتلا يف ىوقأ هنأل « كلذكف اًعوفرم ناك نإو « هيبش هنآ لاكشإ الف اًبوصنم ناك نإف بصنلاو

 . لوألا نم

 همأ ةاكذك نينجلا ةاكذ يأ ءاشنإلا ال هيبشتلا ثيدحلا نم دارم او : هللا همحر- يكاكلا لاقو

 : رعاشلا لوقك

 قيقد كنم قاسلا ميظع نكلو اهدیج كديجو اهانيع كانيعف

 امك « نينجلا ةاكذ مألا ةاكذ » : لاقل اولاق اجب هب دارملا الولو « ةينحجلا ينيعب ةهيبش كانيع يأ

 نم ناكف اًضيأ انلق ام لمتحي وأ هلاقام لمتحي ناك نإو « ريمألا ناسل ريزولا ناسل: لاقي

 . ةجح ىقبہي الف ‹كرتشملا

 يرذنملا ظفاحلا نأل رظن هيف بصنلاو عفرلاب همأ ةاكذ يور : «ةيانعلا» بحاص لوق : تلق

 يذلا يآ -هللا همحر- يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف دواد يبأ ةياور يف لوقي ام : تلق نإف : لاق

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)
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Irena 

 ةرقبلا حبذنو ةقانلا رحنن ملسو هباحصأو لآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اي :انلق لاق هانركذ

 . «همآ ةاكذ هتاکذ ناف متثش نإ هولک : لاقف ؟ هلكأن مأ هيقلنأ نينجا اهنطب يف ةاشلا وأ

 هلوقو (ةتيملا مكيلع تمرح > : ىلاعتو هناحبس هلوق وهو هللا باتک ضراعي وه : تلق

 « ةاواسملا ةضراعملا طرشو « ققحتمو ةتيم اتيم جرح يذلا نينجل او € ةقنخنملاو :  ىلاعتو هناحبس

 نم بيرق نينجلا اهنطب يف لوؤيو خسنلا ىلع كلذ لمحيف دحاولا ربخو باتكلا نيب ةاواسم الو

 . تولا
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 لصف
 رويطلا نم بلخم يذ الو عابسلا نم بان يذ لكأ زوجي الو : لاق « لحي ال امو هلكأ لحي اميف

 ( لصف ) :م

 الو :ش ( لحي ال امو ) :م تاناويحلا نم :ش ( هلک لحي امیف ) :م نایب يف لصف اذه يأ:ش
 حبذلا ةيعرش نم يلصألا دوصقلا ذإ « هريغو اهنم تالركألا ليصفت يف عرش حبذلا ماكحأ ركذ
 . مدقم طرشلاو . لوكأملا طرش هنأل حبذلا مدقو لكألا ىلإ لصوتلا

 باتك يف اهعيمج لصفلا اذه لئاسم ركذي نأ بسنألاو : -هللا همحر- : يزارتألا لاقو
 . رامحلاو لغبلاو سرفلا الإ ديصلا نم هركذ ام لك نأل « ديصلا

 دوصقملاو . ديصلا ريغ ةهج نم نوكي دقو ديصلا نم هركذ ام لك نوكي نأ مزلي ال : تلق
 ينالاو لحلل لوألاف . حبذلا ىلإ جاتحي امهنم الك نأ ةرورضل اهيف لكؤي ال امو لكؤي ام نايب
 . حئابذلا باتك اهعضوم نوكيف هدلجو همحل رهطيل

 يف : -هللا همحر- يرودقلا لاق يأ :ش ( عابسلا نم بان يذ لك لكأ زوجي الو: لاق ) :م
 روث وبأو دمحأو يعفاشلا لوق وهو عابسلا نم بانلا بحاص لكأ زوجي ال: (هرصتخما
 يبعشلا لاق هبو ٠ حابم وه كلام باحصأ ضعب نعو « ملعلا لهآ رثكأو ثيدحلا باحصأو
 ( ارحم يلإ ىحوأ اميف دجأ ال لق # یلاعتو هناحبس هلوق مومحل -هللا امهمحر- ريبج نب ديعسو
 نمو هبانب سرتفي يذلا عبسلا بان يذ نم دارملاو . . ( ةتيملا مكيلع تمرح $ ىلاعتو هناحبس هلوقلو

 . بلخم نع ولخي ال ديص لك نأل عامجإلاب دارملا وهو « هبلخمب داطصي يذلا وه بلخم يذ
 دهفلاو رمنلاو بثذلاو دسألا :عابسلا نم بانلا وذف : هرصتخم » يف يخركلا لاقو

 زوجيالو يأ :ش ( رويطلا نم بلخم يذالو ) :م . يلهألاو يربلا رونسلاو بلعشلاو عبضلاو
 لهآ رثكأو -هللا مهمحر - روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاق هبو « ريطلا نم بلخم يذ لكأ ًاضیآ
 . ملعلا

 .ءيش ريطلا نم مرحي ال : -هللا مهمحر- ديعس نب ىيحيو يعازوألاو ثيللاو كلام لاقو ۰

 مومعل -امهنع ىلاعت هللا يضر- سابع نبا لوق وهو -هنع هللا يضر- ءادردلا يبأ لوق وهو
 ‹« رسنلاو « نيهاشلاو زابلاو « باقعلاو « رقصلا : ريطلا نم بلخم يذو « ةلحملا تايآلا
 ناسنإلل رفظلاك رئاطلل بلخملاو ءىيجي ام ىلع فيجلا لكأي ناك نإ درسألاو عقبألا بارغلاو

 . حالس وهو بلخم هب دارملاو .
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 نم بان يذ لکو ‹ رویطلا نم بلخم ېذ لک لک نع یهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل

 لوانتيف امهيلإ فرصنيف ‹ نيعونلا بيقع هركذ عابسلا نم : هلوقو عابسلا

 س

 نم بان يذ لكو ‹ رويطلا نم بلخم يذ لك لكأ نع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبتلا نأل ) :م

 - سابع نبا لوألا -مهنع ىلاعت هللا ىضر- ةباحصلا نم [ ةتس] هاور ثيدحلا اذه :ش ( عابسلا

 - سابع نبا نع نارهم نب نوميم نع « ديصلا» يف ملسم هثيدح جرخأ - امهنع ىلاعت هللا يضر

 . ریبج نب دیعس امهنیب لب سابع نبا

 نب ديعس نع نارهم نب نوميم نع مکحلا نب يلع ثيدح نم «هننس» يف دواد وبا هاور اذکه

 . -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ريبج

 مارحو : اعوفرم هنع دواد وبأ هثيدح جرخأ -هنع ىلاعت هللا ىضر- ديلولا نب دلاخ : ىناثلا
Ce UN0(  

 ريطلا نم بلخم يذ لكو عابسلا نم بان يذ لكو اهلاغبو اهليخو ةيلهألا رمحلا مكيلع
. 

 نع « هدنسم »يف دمحأ هثيدح جرخأ -هنع ىلاعت هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع : ثلاثا

 . ريطلا نم بلخم يذ لكو « عابسلا نم بان يذ لك نع ىهن ةي يبنلا نأ هنع ةرمض نب مصاع

 نأ : هثيدح نم ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا رطش ىور نكلو ينشخلا ةبلعث وبآ : عبارلا

 . عابسلا نم بان يذ لك نع ىهن ب يبنلا

نم -هللا همحر- ملسم هجرخأ هرطش ىور كلذك -هنع هللا يضر- ةريره وبأ : سماخلا
 

 ىهن :هيلإ هدانسإب « هرصتخم » يف يخركلا هثيدح جرخأ هللا دبع نب رباج : سداسلا

 صن ثيداحألا هذهو « ريطلا نم بلخم يذ لكو عابسلا نم بان يذ لك نع لب هللا لوسر

ثيدحلا رخآ يف عابسلا نم يي هلوق يأ :ش ( عابسلا نم :هلوقو ) :م
 بيقع هركذ ) :م يذلا 

 لوانتيف) :م نيعونلا ىلإ يأ :ش ( امهيلإ فرصنيف ) :م بان يذو بلخم يذ بيقع يأ :ش (نيعونلا

 ينثدح ةيقب قيرط نم )٤۳۳۱( يئاسنلاو (۳۱۹۸) هجام نباو )۳۸١7( «ةمعطألا» يف دواد وبأ هاور : فيعض (۱)

 نب حلاصو اعوفرم . . ديلولا نب دلاخ نع هدج نع بذك يدعم نب مادقملا نب ىيحي نب حلاص نع ديزي نب روٹ

 . نیل هيف ییحی

 . فيعض ثيدح اذهو هدجب الإ هوبآ الو ییحی نب حلاص فرعی ال : نوراهنب سوم لاق
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 داع لتاق حراج بهتنم فطتخم لك عبسلاو بان وأ بلخم هل ام لك ال مئاهبلاو رويطلا عابس

 ةميمذلا فاصوألا هذه نم ءيش ودعي اليك مدآ ينب ةمارك : ملعأ هللاو ميرحتلا ىنعمو . ةداع

 لكألاب مهيلإ

 بلخم يذ لک لکأ نعو ۰ عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع یهن هنأکف :ش ( مئاهبلاو رويطلا عابس

 يهو ادحاو ربخلا نوكل ةريخألا ةلمجلا ىلإ ال امهيلإ « عابسلا نم» : هلوق فرصنا انإ ريطلا نم

 . ةريخألا ىلإ ال امهيلإ فرصني طرشلاف « طرشلاب نيتبقعملا نيتلمحلا ةلزنمب نوكيف ««ىهن»

 ال يأ :ش (بان و بلخم هل ام لک ال) :م اًتالف ملک نإ رح هدبعو « قلاط هتآرما : لاق اذإ امک
 رهاوخ مالسإلا خيشو ريرقتلا اذه ليو ‹ ریعبلاك بان وأ ةمامحاك بلخم هل ناویح لک لوانتی

 يف ثيدحلا يف طق ركذي مل هنأل ؛ يوق رظن هيف نكلو عضوملا اذه نم «طوسبملا حرش» يف هداز

 قدص ببس نإف «ريطلا نم بلخم يذ لكأ ىلع ةمدقم الإ ؟عابسلا نم :١ ةظفل « تاقثلا تاياور

 . اًقنآ ترم ىتلا ثيداحألا [. . .] كلذ

 ريرقت اًذإف «بلخم وذ هيف ركذي مل اهحصأو اهاوقأ وه يذلا ينشخلا ةبلعث يبآ ثيدح امأو

 . لصأ ريغ ىلع ءانب هداز رهاوخ مالسإلا خيشو « فنصلا

 ؟ ةحيحص اهركذ يتلا ةياورلا نوكت نأ زوجي ال مل :تلق نإف

 همحر - يزارتألا لاقو «ديلقتلا نم ةفآلا اغنإو « مهبتك يف تاقثلا اهلقنل كلذك ناك ول :تلق

 يذ لكو» : هلوق نأل ؛ اعيمج نيعونلا ىلإ هلوق فارصنا عنتميف ةياورلا كلت تحص ولو : - هللا

 . برقأ هنوكل هيلإ فارصنالاب ىلوأ «بان

 نم ءيشب عبسلا فاصوأ ركذ اغنإ :ش ( ةداع داع لتاق حراج بهتنم فطتخم لك عبسلاو) م

 قفرفلاو ‹«بهنلا نم بهتنمو ةفطخلا نم فطتخمو . هرخآ ىلإ ءيش ودعي الیک : هلوق كلذ

 ًالباقم عبسلا ناك املف «عابسلاو مئاهبلا لعف نم باهتنالاو رويطلا لعف نم فاطتخالا نأ امهنيب

 . نيفصولا نيذهب عبسلا فصو

 نمو .باقعلاو زابلاك ءاوهلا نم هبلخمي فطخي ام ةفطخلا يذب دارملا : 'طوسبملا» يف لاق

 هلصأ اودع هيلع ىدع نم ةداع : هلوق . بئذلاو دسألاك ضرألا نم هبانب بهتني ام ةبهنلا يذ

 . فرظلا ىلع بصن ةداع : هلرقو ضاق لالعإ لعاف ىداع

 مهيلإ ةميمذلا فاصوألا هذه نم ءيش ودعي اليك مدآ ينب ةمارك :ملعأ هللاو ميرحتلا ىنعمو) :م

 عابسلا نم بان يذو « ريطلا نم بلخم يذ يف هلجأل يرحتلا درو يذلا ىنعملا يأ :ش ( لكألاب

 . عابس عزشلا مرحف ةميمذ فاصوأ ةداع لتقلاو باهتنالاو فاطتخالا نأ هنايب مدآ ينب ةمارك وه
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 امهتحابإ يف يعفاشلا ىلع ةجح ثيدحلا نوكيف . بلعثلاو عبضلا هيف لخديو

 هلوق يف امك كلذ يف رثأ ودعلا نأل لكلا ىلإ ةميمذلا فاصوألا هذه نم ءيش ودعي اليك مئاهبلا

 ةحابإلا تناك امك مدآ ينبل ةمارك ةمرحلا تناكو «يدعي نبللا نإف ىقمحلا مكل عضري ال ١ : ي

 نوكي ثبخلاو بلخملاب ةراتو « بانلاب نوكي ةرات ثبخلاو ءاذيإلا مرحتلا ىنعم ناك وأ كلذك

 . ةلالجلا يف امك ضراعب وأ ‹ تارشحلاو ماوهلا يف امك ةقلخ

 ثيدحلا نوكيف) :م عابسلا نم بان وذ اهنأل مرحتلا يف يأ :ش ( بلعشلاو عبضلا هيف لخديو) :م

 هلوعفم ىلإ فاضم ردصم امهتحابإو روكذملا ثيدحلا يأ :ش ( امهتحابإ يف يعفاشلا ىلع ةجح

 يف - هللا امهمحر - دمحأو كلام لاق هلوقبو « امهتحابإ يف ريرقتلاو « لعافلا ركذ ىوطو

 - كلام لاق هبو « مارح هنأ هنع تاياورلا رثكأ يفو < ةياور يف بلعثلا يف اضيأ دمحأو « عبضلا

 يف يئاسنلاو « ةمعطألاو جحلا يف يذمرتلا هجرحأ اب كلذ يف اوجتحاو .انلوق وهو -هللا همحر

 هللا يضر - رامع يبأ نب نمحرلا دبع نع مهلك ٤ ةمعطألا يف ةجام نباو ‹ حئابذلاو ديصلا

 «معن :لاق ؟ يهديصأ : عبضلا نع - هنع هللا يضر - هللا دبع نب رباج تلأس : لاق -هنع

 . عن : لاق ؟ ایچ هللا لوسر تلأس تنآ : تلق

 ‹ حيحص ثيدح : يراخبلا لاق : (هللع» يف لاقو . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق

 نع غئاصلا ميهاربإ نع « كردتسملا» يف مكاحلا هاورو . دنسلا اذهب «هحيحص» يف نابح نبا هاورو

 هباصأ اذإف ‹ ديص عبضلا » : لب هللا لوسر لاق : لاق - هنع یلاعت هللا يضر - رباج نع ءاطع

 . هاجرخي ملو ‹« حيحص ثيدح : لاقو « لکؤيو نسم شبك هيفف مرحملا

 لل هللا لوسر تلأس : لاق هظفلو ‹ لكألا هيف ركذي ملو « ؛نتسلا» دنسب دواد وبأ هجرحخأو

 هلكأ ةحابإ ظفللا اذه نم اوذخأو « مرحملا هداطصا اذإ شبك هيف لعجيو ديص وه ١ : لاقف عبضلا نع

 ال اونمآ نيذلا اهيأ اب : یلاعتو هناحبس هلوق يف فالخلا اشنمو < لوكأملل مسا ديصلا نآ نيمعاز

 بجي ال لكؤي ال ام هوحنو عبسلا لتق ول -هللا همحر - يعفاشلا دنعف € مرح متنأو ديصلا اولتقت

 ‹ ةقلخلا لصأ يف شحوتملا عنتمملل مسا ديصلا نأل ءازجل ا هيلع بجي : اندنعو . ءيش هيلع

 لأس انف . ةشحوتم ةعنتم عبضلا نأ فرعي دحأ لك ذإ ةدئافلا نع الخل دارم اذه ناك ول :اولاق

 : اهلكأب حيرصتلا درو دقو اميس اهلكأ نع - هنع ىلاعت هللا يضر - رباج

 ... (VWديصلا» يف يئاسنلإ هاور : حیجص (89 ٤( جحا يف يذمرتلاو ۲ ) )۸٤٥۹٩ةمعطألا يف هجام نباو «<

 ) )۳۰۸۵هللا دبع نب رباج تلأس ۲ لاق ‹« رامع يبأ نب نمحرلا دبع نع ريمع نب ديبع نب هللا دبع قیرط نم

 . . حیحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق . هركذف .
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 ؟اهلكآ هتلاس : لاق مث « معن : هل لاق ؟ يه دیصآ هلأس ام هنأل « مهیلع سکعنی اذه : انلق

 . لاؤسلا دعي مل لوكأملا وه ديصلا ناك ولف « معن : لاق

 : ىلاعتو هناحبس هلوقب لوكأملل مسا ديصلا نأ ىلع «هريسفت» يف نيدلا رخف مامإلا لدتساو

 اذهف : لاق ( اًمرح متمد ام ربلا ديص مكيلع مرحنو ةرايسللو مكل اعاتم هماعطو رحبلا ديص مكل لحأ

 لكؤي ال ام رحبلا يفو . مارحإلا تقو ريغ يف ربلا يص لحو اًمئاد رحبلا ديص لحأ يضتقي
 . عابسلاك لكؤي ال ام ربلا يفو . حاسمتلاك

 ‹ دايطصالا ىنعجب ردصم ةيآلا يف ديصلا : تلق «لوكأملل مسا ديصلا نإ : تلق : لاق

 . ربلا يف دايطصالا مهيلع مرحو رحبلا يف دايطصالا مكل لحأ يأ يف ىنعجب ةفاضإإلا نوكيو

 ةيالا يف ديصلاب دارملا نأ ملعف .مهدنعو اندنع ًالالح هدايطصا محل لكأ هل زوجي مرحملا نأ ليلدب

 . ناريحلا ال دايطصالا

 هلوق يف ديصلاب دارملا نإ : لاقو كمسلا لكأ ةلأسم ىف دعب اميف فنصللا هيلإ راشأ دقو

 . ناويحلا ال دايطصالا € رحبلا ديص مكل لحأ # : یلاعتو هناحبس

 هلوقب خسن مث ءادتبالا يف لاق هنأ - هنع ىلاعت هللا يضر - رباج ثيدح نع باوجلاو

 هضراعی الو هتحص يف كش ال روهشم انشیدح نألو ( ثئابخلا مهيلع مرحيو * : یلاعتو هناحبس

 الف ‹ قرط ةدع نم يورم انثيدح نأل . اولاق ام ىلع اًحيحص اروهشم ناك نإ رباج ثيدح

 -هللا همحر - رامع يبأ نب نمحرلا دبع هب درفأ هنأل ؛ - هنع هللا يضر - رباج ثیدح هب ضراعی

 لاقاذك . هنم تبثأ وه نم هقلاخ اذإ هب جتحي نم الو ملعلا لهأ لقنب روهشمب وه سيلو

 . (ديهمتلا)بحاص

 . هنع ىلاعت هللا يضر - رباج نع ءاطع قيرط نم اًضيأ يقهيبلا هاور : تلق نإف

 نوميم نبا ميهاربإ نع ميهاربإ نب ناسح امهو مالك امهيف ناصخش قيرطلا كلذ يف : انلق

 . يوقب سيل : لاقو « « ءافعضلا» يف يئاسنلا هركذ دقف ناسح امآ « غئاصلا

 . هب جتحي ال متاح وبآ لاق : لاقو « ٠ ءافعضلا» باتك يف يبهذلا هركذ دقف غئاصلا امآو

 . عبضلا رحت ىلع لدت ىرخآ ثيداحأ انل نأ ىلع

 مركلا دبع نع يكللا ملسم نب ليعامسإ نع «ةمعطألا» باتك يف يذمرتلا هجرخأ ام اهنم
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  Eلاقف « عبضلا لكأ نع : ١ "ريخ هيف دحأ عبضلا لكا وأ .

 ۲ عبضلا لكاي نمو » : لاقف « هب قراخلا يبأ نب يركلا دبع نع قاحسإ نبا جرخأو
 همحر - «يراخبلا خيرات »يف اذكو « «هفنصم» يف -هللا همحر - ةبيش يأ نبا هجرخأ كلذكو

 . رذنملا نبال ؟ةباحصلا ةفرعم او - هللا

 هدانسإ سيل ثيدح اذه : لاق - هللا همحر - يذمرتلا نأل فيعض ثيدح اذه :تلق نإف

 مهضعب ملكت دقو « قراخملا يبأ نبا نع ملسم نب ليعامسإ ثيدح نم الإ هفرعن الو يوقلاب

 نب نابحو . طقاس قراخملا يبآ نباو . فيعض ملسم نب ليعامسإ نأب مزح نبا هفعضو « امهيف

 . لوهجم ءزج

 ملسم نب ليعامسإ : ةرم لاقو . ةقث يكم لا يموزخملا نب ليعامسإ : نيعم نبا لاق :تلق

 ريغ هثيداحأ - هللا همحر - يدع نبا لاقو . فيعض وهو ةكمب ناكو يرصب هلصأ يموزخللا

 مركلا دبعو . طلغلا رثكي اًقودص ناك يلع نب رمع : لاقو « هثيدح بتكي نم هنأ الإ ةظوفحم

 مزح نبأو « فورعم ءزج نب نابحو هفيعضت ىلع روهمجلا ناك نإو مهضعب هقثو قراخملا يبأ نبا

 نابح نع يوري [. . . .] نبأ لاقو « ءزج نب ةييزخ وخأ وهو «ليدعتلاو حرج لا : باب يف هركذ

 . لي يبنلا نع ةياورو ةبحص امهلو « ةيزخ هيخأ نعو « ءزج هيبأ نع

 اذإ اميس الو ةيلكلاب جاجتحالا طقسي ال كلذك رمألا ناك نإف : ةيمأ نب ميركلا دبع لاق

 ءارلاو ميجلاب ءزجو . ةدحوملا ءابلا ديدشتو « ءاحلا رسكب نابحو . هنم حصأ ربخ اندمتعا

 . هللا همحر - ينطقرادلا هلاق « ميجلا نورسكي ثيدحلا باحصأو «ةمجعلا

 ‹ ميجلا حتفب ءزج : ينخلا دبع لاقو . ميجلا ةكرح ركذي ملو « ءارلا نوكسب : بيطخلا لاق

 . هيوهار نب قاحسإو دمحأ هاور ام هنمو نيتمجعملاءازلا حتفو « ءاخلا مضب ةييزخو <« ءارلا رسكو

 نع « حلاص يبأ نب ليهس نع - هللا همحر - ريرج انثدح « «مهديناسم» يف يلصوملا ىلعي وبأو
 هللا يضر - بيسملا نب ديعس تلأس : لاق « ركب نب دعس ينب نم لجر يدعسلا ديزي نب هللا دبع

 سأرلا ضيبأ خيش هدنع ناكو . لحي ال اهلكأ نإ : لاقف « عبضلا نولكأي يموق نم اسان نأ -

 يبآ نب يركلا دبع نع يكملا ملسم نب ليعامسإ قيرط نم )۱۸١۸( “ةمعطألا» يف يذمرتلا هاور : فيعض (1)

 اعوفرم . . . ءزج نب ةيزح نع ءزج نب نابح نع قراخلا

 نبا بصي ملو < ضيا فيعض وهو قراخملا يبآ نب ركل ديعو فيعض وهو يكملا ملسم ني ليعامسإ هيفو ٠ تلق

 . ظفاحلا لاق امک قودصو فورعم وه لب لوهجم ءزج نابح نآ معز امدنع مزح
 . عبضلا باب يف ٩ ةمعطألا » يف هجام نبا هاور (۲)
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 ماوهلا عابسلا نم سرع نباو عوبريلاو . هركيف بان وذ ليفلاو

 ‹ معن : تلقف ؟ هيف لوقي ءادردلا ابأ تعمس اب كربخأ الأ هللا دبع اي : خيشلا لاقف « ةيحللاو

 ‹ ةفطخ يذ لك لكأ نع ةي هللا لوسر ىهن : لوقي - هنع هللا يضر - ءادردلا ابأ تعمس : لاق

 . قدص : ديعس لاقف « عابسلا نم بان يذ لكو « ةمثجمو « ةبهنو

 لآس :لاق « حلاص يب نب ليهس نع يروثلا نع «هفنصم» يف قازرلا دبع هاور ام اهنمو

 : لاقف . اهنولكأي كموق نإ : لاقف « هاهنف عبضلا لكأ نع - هنع هللا يضر - بيسملا نبا لجر

 نيأف : نايفسل تلق . يلإ بحأ لوقلا اذهو : - هللا همحر - نايفس لاق . نوملعي ال يموق نإ

 نم بان يذ لك لكأ نع يي يبنلا ىهن دق سيلآ : لاقف « امهريغو يلعو « رمع نع ءاجام
 . هللا همحر- قازرلا دبع ذخأ هبو . يلإ بحأ اهكرتف « عابسلا

 . هركي الف عابسلا نم نكي مل نإ : تلق نإف :ش ( هرکیف بان وذ لیقلاو) :م

 . هللا همحر - ةعيرشلا جات لاق اذك ‹ ةهاركلا ظفل لمعتسا اذهف « داهتجالا

 همحر- يبعشلا الإ ملعلا لهأ رثكأ : لاق هبو . مارح هلكأف « ميرحتلا ةهاركلا نم دارملا :تلق

 4 امرحم يلإ يحوأ اميف دجأ ال لق # : ىلاعتو هناحبس هلوق مومعل ءهلكأ يف صخر هنإف - هللا

 ٹبختسم هنأل ؛ ثيدحلا مومع يف لخديف بان وذ هنأ ةماعللو ‹ رهاظلا باحصأ لاق هبو . ةيآلا

 . ثئابخلا يف لخديف

 لعجتو ضرألا رفحت ةبيود « ءايلا حتفب عوبريلا :ش ( ماوهلا عابسلا نم سرع نباو عوبريلاو) :م
 لخدت وأ اهيف عطقنت يتلا يهو اعطاقلا ىمسي امهدحأ نيباب مهل لعجتو « ضرألا تحت اعضوم اهل

 اهتعفدف صقانلا يف تتأو تبره عطاقلا لبق نم دايص ىتأ اذإف [. . . .] صقانلا ىمسي ىرخأللو

 « سرع نبا وأ « ءارحصلا ةرأف ينعي ‹ ىتشو ىشوم ةيسرافلاب ىمسيو « اهنم تجرخو اهسأرب
 . ةبيود « ةفاضإإلاب

 عمجلاو « هيف ركويف تيبلا فلآ ابرو « كسأ ملص رتشأ رونسلا نود ةبيود : ثيللا لاق

 ديدشتب ماوهلا واوسار ةيسرافلاب ىمسيو اهلكأت الو اهوحنو مامحلاو « زوألاو < جاجدلا خارفأ

 . سرع نباو عوبريلا وحن « ماوهلا عمجو «ضرألا باود نم ةبادلا يهو ةماهلا عمج « ميما

 . هلكأ هوركم ردحلاو ضرألاب هائكس نوكي ام : ذفنقلاو

 يضر - رمع نأل « حابم : روث يبأو « ةياورلا رهاظ يف دمحأو « يعفاشلا دنعف عوبريلا امأ
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 . فيجلا نالكأي امهنأل ؛ ثاغبلاو مخرلا لكأ اوهركو

 سرع نبا امأو . ميرحت هيف وري ملو «ةحابإلا هيف لصألا نألو « [. . .] هيف مكح - هنع ىلاعت هللا

 مومع يف الخديف ماوهلا عابس نم امهنآ : انلق . بضلاك هل بانال هنأل ؛ حابم يعفاشلا دنعف

 هبو « يوآ نبا اذکو « هبانب شهني هنأل ؛ فالح الب مارح ثئابخلاو « ثئابخلا نم اهنأو « يهنلا

 مومع يف لخديف « ةهيرك هتحئارو ‹ بلكلا هبشي يوآ نبا نأل نالوق هيف يعفاشللو « دمحأ لاق

 . ملعلا لهأ رثكأ دنعو < اندنع مارح بلكلاو ¢ ثئابخلا مهيلع مرحيو : یلاعتو هناحبس هلوق

 : ربلا دبع نبا لاق < فالح الب مارح درقلاو < عابسلا يف امك مرحي الو هركي هنأ كلام نعو

 . هعيب زوجي الو لكؤي ال ؛ درقلا نأ اًفالخ نيملسملا نيب ملعأ الو

 اًضيآ خوسمم وهو عبس هنأل ؛ درقلا محل نع ىهن الب هنأ - هللا همحر - يبعشلا ىورو

 مل نف . مرحم وهف هب سرخي بان اذ ناک نإ : دمحأ نعف ء ةمرحملا عابسلا نم باودلا امأو

 . هب سأب الف ًاضیأ بان هل نکی

 وبأو «دمحأو « يعفاشلا دنعو . اندنع مارح وهو نيعلا لحكأ سرع نبا لثم ةبيود رباولاو

 بان هل : الق . اًحابم ناكف لوقبلاو تابنلا فلتعي بنرألا لثم هنأل حابم : ةياور يف فسوي

 . ثیدحلا مومع يف لخديف « هب سرتفي

 حتفب مخرلا لكأ ءاملعلا هرك يأ :ش ( فيجلا نالكأي امهنأل ؛ ثاغبلاو مخرلا لكأ اوهركو) :م

 ريطلا ءامسأ» باتك يف يناتسجسلا متاح وبأ لاق . ةمخر عمج وهو . ةمجعملا ءاخلاو « ءارلا

 هل لاقیو « [داوسب عقہم] ضيبأ هنولو ‹ داطصي الو فيجلا لكأي رئاط ةمحخرلا : «(اهتافصو

 . مخرلا عمجلاو «قونألا

 طقنلا ينعي رامسلا اهنول طلاخ ابرو «قونألا ضيب نم دعبأ : برعلا لاشمأ يف لاقيو

 ¢ سيق مأو «ةلاسر مآو ¢ تادعج مآ : اهل لاقیو «باقعلا مظعت ةمخرلا نآ ىرت الأ ‹ راغصلا

 عضوم عفرأ يف الإ ثبليالو « قناعملاو « غارفلاو ‹ ليدعلا اهنم ركذلاو « ةبيجع مأو « ةصفحو

 ماظع لكأت يه : ليق « ةقلخلا يف رسنلا هبشي عقبأ رئاط ةمخرلا : «حاحصلا» يفو « هيلع ردقي

 . تاتيملا

 : متاح وبأ لاقو . اًئيش ديصي ال « ةمخرلا نود ةربغلا ىلإ نوللا ثغبأ رئاط وهف ثاغبلا امأو

 : ةديبع وبأ لاقو . ثاغبلاو « ماخرألا رويطلا نم ديصي ال امم : باطخلا وبأ لاق

 اهنارلأ اهشغباذإو اهثافص ريطلا نم ثاغبلا

oA4 



 الو : لاق . ريطلا عابس نم سيلو ‹ فيجلا لكأي الو بحلا لكأي هنأل عرزلا بارغب سأب الو : لاق

 لكاب سأب ال:-هللا همحر - ةفينح وبآ لاقو . فادغلا اذكو فيجلا لكأي يذلا عقبألا لكي

 ‹ ةجاجدلا هبشأف . طلخي هنأل قعقعلا

 . مخرلا دال وأ ثاغبلا

 هبشتي يأ رسنتسي انضرأب ثاخبلاو « برعلل لثم ريطلا مائل ثاغبلا : يعمصألا لاقو

 رسنتستو ءابلا رسكب ثاغبلا نإ : يعمصألا لاقو . اوربكت اذإ سانلا مائل ًالثم برضي .روسنلاب

 ‹ناثخب عمحجلا يف لاق « ادحاو ثاغبلا لعج نم - هنع هللا يضر - ةديبع وبأ لاقو : لاقف . ءاتلاب

 . ثاغبو ةناثغب : لاقو « مئاعنلا ىرجم هارجأ نمو

 ‹« رسنتست انضرأب ثاخبلا نإ : للا ىفو : «بابعلا» ىفو[............... 1 لاق

 ثاغب ءامكحلا دعي كلام نب ةيواعمل وهو يملسلا سادرم نب سابعلل مات وبأ هدنسأو ]. . . .[٠
 ءاب هتدام :تلق « تاكرح ثالث ةيناثلاو : لاق مث [. . .1رقصلا مأو « اخارف اهرثكأ ريطلا

 . ريغألا نم بيرق ثغبألاو « ةثلثم ءاثو « ةمجعم نيغو ةدحوم

 لاق . عازلا لاقيو هيف فالح الو : يرودقلا لاق يأ :ش ( عرزلا بارغب ساب الو : لاق) :م

 لثم ناعيز عمحلاو :ش ( بحل ا لكأي هنأل) :م ضايبلا ىلإ برضي ريغص بارغ عازلا : «بابعلا» يف
 :م ؟ال مآ وه يبرع يردأ ال ناعيز هعمجو « معاطلااذه عازلا : يرهزألا لاقو . ناقيطو قاط

 يف يهنلا تحت لخدي الو « ثئابخلا نم نكي ملف :ش ( ريطلا عابس نم سيلو « فيجلا لكأي الو)

 . روكذملا ثيدحلا يف يأ : هلوق

 لكأي يذلا عقبألا بارغلا يأ :ش ( فادغلا اذكو فيجا لكأي يذلا عقبألا لكؤي الو : لاق) :م

 : هجوأ ةثالث ىلعف دوسألاو عقبألا بارخلا امأو : «هاواتف» يف يجلاولولا لاقو « تاتيملاو فيجلا

 ناك نإو « هركي ال عرزلاو بحلا لكأيو « فيجلا لكأي ال ناك نإو « هركي فيجا لكأي ناك نإ
 فادخلا اذكو يأ « لكؤي ال : فسوي وبأ لاقو . ةفينح يبأ دنع لكؤي بحل ا لكأيو فيجلا لكأي

 لاق « نافدغ عمجلاو « نيحانجلا مخض نوكيو « ظيقلا نامز يف ءيجي ينعي ظيقلا بارغ وهو

 ءيجي ينعي « ظيقلا بارغ ينعي : تلق اًقادغ : لسرملا رسكلاب رسنلا اومس ابرف : «بابعلا» يف

 . رحلا ةدش وهو « ظيقلا نمز يف

 قعقعلا :ش ( ةجاجدلا هبشأف طلخي هنأل ؛ قعقعلا لكأب ساب ال :-هللا همحر - ةفينح وبأ لاقو) :م

 . تاص اذإ فاقلاو نيعلا هتوص هبشي « هتوصب قعقعي بيدأ « ضايبو داوسب قلبآ فورعم رئاط

 همحر - ةفينح ابأ تلأس : فسوي وبأ لاق « « يخركلا رصتخمل هحرش» يف يرودقلا لاق

 « رخآ ءيشب طلخي هنإ : لاقف ‹ فيجلا لكأي هنإ :تلقف « هب سأب ال : لاقف قعقعلا نع - هللا
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 ةافحلسلاو بضلاو عبضلا لكأ هركيو لاق . فيجلا هلكأ بلاغ هنأل هركي هنآ :فسوي يبآ نعو

 . انركذ املف عبضلا امأ . اهلك تارشحلاو روبنزلاو

 . جاجدلا ةلالدب هلكأ هركي ال طلتخي ام نأ - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق يف لصحف

 . فيجلا قعقعلا لكأ بلاغ يأ :ش ( فيجلا هلكا بلاغ نأل ؛ هركي هنأ : فسوي يبأ نعو) :م

 يباجيبسألا - هللا همحر - مالسإلا خيش لاقو . فيجلا لكأ نإ : - هللا همحر - دمحأ لاق هبو

 ‹ ريطلا نم بلخم وذ هنأل ؛ ههابشأو باقعلاو روسنلا لكأ يف ريح ال : « يفاكلا حرش» يف

 لكأي هنأل - قلقللا هب ديري - عقعقلاو رقصلاو يزابلا كلذكو « همحل دسفيف فيجلا لكأي ةنألو
 عرزلا بارغ كلذكو « هب سأب الف هل بلخم ال ام كلذ هبشأ امو ةنادوسلاو قعقعلا امأو « فيجل ا

 . هلكأ هرك حص نإو « فيجلا لكأي قعقعلا نإ : ليق دقو . بحلا لكأي الو « فيجلا ىقوتي هنأل
 [. . .] باجنسلا يف فسوي وبأ لاق : «هرصتخم)» يف -هللا همحر - يخركلا لاقو

 . همحل لكؤي ال سرع نباو « بلعثلا لثم عبس اذه نم ءيش لك : فلدلاو رونسلاو

 يذب سيل هنأل ؛ هب سأب ال قعقعلاو ةتخافلاو « فاطخلا لكأ : « يج اولولا ىواتف» يفو

 بلخم يذب سيل هنأل ؛ هب سأب ال دهدهلا لكأو « رويطلا نم بلخم يذالو « عابسلا نم بان
 . رويطلا نم

 ؛ رظن هيفو « بان وذ هنأل « شافخلا لكؤي الو : « هاواتف» یف ناخ یضاق نیدلا رخف لاقو

 ‹ لكؤت ةتخافلاو : «ةياردلا  يفو « هباثب داطصي ال ناك اذإ هنع يهنب سيل بان يذ لك نأل

 يف ركذ دقف شافخلا امأو . ءاملعلا رثكأل هيف فالخ الو فاطخلا كلذكو لادلا مضب يسبدلاو

 [. . .]مرحم فاطخلا : دمحأ نعو . دمحأ لاق هبو لكؤي ال هنآ عضوم يفو « لكؤي هنأ عضوم

 . لوقبلا فلتعي هنأل موبلا لكؤي فسوي يبأ نعو . فالخ الب لكؤت ال

 يرودقلا لاق يآ :ش ( اهلك تارشحلاو ةافحلسلاو روبنزلاو عبضلاو بضلا لكأ هركيو : لاق) :م

 بابض عمجلاو ةبيود بضلا : (بابعلا» يفو « يرودقلا يفاسيلو « ةافحلسلاو روبنزلا الإ

 ار هنأل ‹ بض نم رغآ : لثملا يفو « ةخيشم خويشلا : اولاق امك « ةلعفم ىلع ةبضمو ةبضآو
 . برشي ال بضلاو « ةبض ىشنألاو « هلوسح لكأ

 جات لاق . ءاحلا نوكسو « ماللا حتفو « نيسلا مضب ةافحلسلاو « يازلا مضب روبنزلاو

 تارشحلاو ءربلا يف نوكت كلذكو رحبلا يف نوكت ال : تلق . ءاملا ناويح نم يه : ةعيرشلا

 . ضرألا باود راغص يهو ةرشح عمج

 وذ هنآ ينعي «عبضلا هيف لخدي بان وذ هنأ الإ : هلوقب راشأ :ش ( انركذ املف عبضلا امأ) :م
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 . هلك نع هتلاس نيح -اهنع هللا يضر- ةشئاع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلعيبنلا نألف بضلا امأو

 هتحابإ يف يعفاشلا ىلع ةجح وهو

 . كانه هيف مالكلا انيفوتسا دقو «بان

 هتلأس نيح - اهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاع ىهن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نألف بضلا امأو) :م

 لك هنأ - اهنع ىلاعت هللا ىضر - ةشئاع نع دوسألا نع نسحلا نب دمحم هاور اذه :ش (هلكأ نع

 تدارأف بالا ىلع لئاس ءاجف «هلكأ نع اهاهنف «هلكأ نع هتلأسف هلكأي ملف « بض هل يدها
 دبع نع يورو . يرحتلا ىلع لدي يهنلاو “'“ هيلكات ال ام هيطعت » : ةي لاقف هيطعت نأ ةشئاع

 نع ةعرز نب مضمض نع « شايع نب ليعامسإ نع ةمعطألا يف دواد وبآ هجرخأ لبش نب نمحرلا
 لكآ نع ىهن ةَ هللا لوسر نآ لبش نب نمحرلا دبع نع يناربحلا دشار يبآ نع ديبع نب حيرش
 . "بضلا مح

 نب ليعامسإ : يرذنملا لاقو « ةجحب سيلو « شايع نبا هب درفت : يقهيبلا لاق :تلق نإف
 ‹ يماش مضمض : تلق ‹ كاذب هدانسإ سيل : يباطخلا لاقو « لاقم امهيف مضمضو ‹ شایع

 ‹ نعم نب ییحیو « يراخبلا هلاق اذك « احيحص هثيدح ناك نييماشلا نع ىور اذإ شايع نباو
 . امهریغو

 سيلو انه : لوقي فيكو « «هننس» يف مدلا نم ءوضولا كرت باب يف يقهيبلا لاقاذك

 دقو ‹ فرعام ىلع هدنع نسح وهو هنع تكس ثیدحلا اذه دواد وبأ جرخأ امل اذهلو «ةجحب

 . يماش ليبحرشو « ةمامأ يبأ نع ملسم نب ليبحرش نع شايع نبال يذمرتلا ححص
 اًضرأ انلزن : لاق ةنسح نب نمحرلا دبع ىلإ ادنسم «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلا ىورو

 : لاقف إل هللا لوسر ءاج ذإ اهب يلغتل ردقلا نإو « اهنم انخبطف ةعاجم انتباصأف « بابضلا ةريثك
 ينإ ضرألا يف باود تخسم ليئارسإ ينب نم ةمأ نإ : لاقف « اهانبصأ بابض : انلقف « ؟ اذه ام

 . « اهوئفكأف هذه نوكت نأ یشخأ

 ىلاعت هللا يضر - ةشئاع ثيدح يأ بضلا لكأ :ش ( هتحابإ يف يعفاشلا ىلع ةجح وهو ) :م

 . بيرغ : يعليزلا ظفاحلا لاق (۱)

 ديبع نب حيرش نع ةعرز نب مضمض نع شايع نب ليعامسإ قيرط نم (۳۷۹7) « ةمعطألا » يف دواد وبآ هاور (۲)
 لاقو « كاذب سييل هدانسإ : يباطخلا لاق اًعوفرم . . لبش نب نمحرلا دبع نع يناربحلا دشار يب نع

 . ةجحب سيلو شايع نب ليعامسإ هب درفت امنإ هدانسإ تبثي مل : يقهيبلا
 نع هب لزني ال مالک هيف هسفن مضمض نکلو يماش صمح مضمضو نييماشلا ريغ يف فيعض ليعامسإ : تلق

 . بارصاب ملعآ هللااق نسحلا ةبترم
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 ‹ تارشحلا ثئابخ نم ةافحلسلاو ‹ تايذؤملا نم روبنزلاو

 . بضلا لكأ هتحابإ يف يعفاشلا ىلع ةجح - اهنع

 ركذ نوكيو هلوعفم ىلإ اًقاضم نوكي وأ فوذحم لعافلاو « هلعاف ىلإ فاضم ردصملاف

 . ايوطم لعافلا

 بضلا لكأ ةحابإ حجر [ر] ‹ (راثآلا حرش» يف يواحطلاو « دمحأو « كلام لاق هلوقبو

 ملسمو ‹ يراخبلا ىور اب اولدتساو « اندنع لوقلا وهو : لاقف « بضلا لكأب سأب ال : لاق مث

 دجوف هتلاخ يهو ةنوميم ىلع ةا هللا لوسر عم لخد هنآ - هنع هللا يضر - ديلولا نب دلاخ نع

 : روضحلا ةوسللا نم ةأرما تلاقف ‹ بضلا ىلإ هدي لل هللا لوسر ىوهأف اًذونحم اًبض اهدنع

 ¢ هدي دَ هللا لوسر عفرف « هللا لوسر اي بضلا وه : نلقف « هل نتمدق ام يب هللا لوسر نربخأ

 ضرأب نکی مل هنکلو ءال » : لاق ؟ هللا لوسر اي بضلا مارحأ : - هنع هللا يضر - دلاخ لاقف

 . ينهني ملف رظني ةَ هللا لوسرو هتلكأف هتزرتحأف «هفاعا يندجاف يموق

 : لاق -امهنع یلاعت هللا يضر- سابع نبا نع ‹ ريبج نب ديعس نع اًضيأ هاجرخأ اعو

 ‹ نمسلاو ‹ طقألا نم لكأف اًضو «اتمسو ‹ اًطقأ ةي هللا لوسر ىلإ ديفج مأ يتلاخ تدهأ

 لوسر ةدئام ىلع لكأ امل مارح ناك ولو هتدئام ىلع لكأو : سابع نبا لاق « ارذقت بضلا كرتو

 هعم ناك ل يبنلا نأ : لاق - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع ىبعشلا نع هاجرخأ ابو « لل هللا

 . بض محل هنإ : ةي يبنلا ءاسن نم ةآرما تدانف « بض محلب اوتآو « دعس مهيف هباحصأ نم سان

 . ؟يماعط نم سيل هنكلو « لالح هنإف ءاولك » : ب هللا لوسر لاقف

 ديزي نع « دايز يبآ نب ديزي نع ریرج انثدح « ریهز انثدح «هدنسم» یف یلعی وبأ هاور ابو

 مث هتعنصف يموق نم نالجر يدنعو ‹ بضانل يدهأ :تلاق « ةنوميم هتلاخ نع « مصألا نبا

 انلق « ؟ اذه ام» : لاقف هيف هدي عضوف نالکأي امهو ب هللا لوسر لحد مث « هنم الأف امهيلإ هتبرق

 ال ١ : لئ امهل لاقف ‹ امههاوفأ يف ام اعضي نأ نالجرلا دارأو ‹ هدي يف ام عضوف « بض : هل

 . «اهفاعن ةماهت لها انإو « اهنولكأت دجن لها مكنإ العفت

 خيراتلاو ‹ ةمرحلا ىلع لدي هب انللدتساامو . ةحابإلا ىلع لدي هنأ : اذه نع باوحلاو

 . خسنلل ًالیلعت هل اخسان نوکیف » حيبملا نع ارخؤم مرحلا لعجيف ‹ لوهجم

 :ش ( تارشحلا ثئابخ نم ةافحلسلاو) :م مسلا تاوذ نم هنأل :ش ( تايذؤملا نم روبنزلاو) :م

 ‹ ناطرسلا لكأب سأب الو : ؛عيرفتلا» يف بالحل نبا لاقو . لالح ةافحلسلا : دواد لاق

 . هرخآب ريغتو فيعض وهو يمشاهلا دايز يبأ نب ديزي هيف (۱)
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 . اهنم هنأل ؛ بضلاب لالدتسا اهلك تارشحلا هركت امنإو «ءيش هلتقب مرحملا ىلع بجي ال اذهلو

 لاغبلاو ةيلهألا رمحلا لكأ زوجي الو : لاق

 ريغو « بلخم بان اذ اهنم ناك ام اهلك ريطلا لكأب سأب الو : اًضيأ لاقو « عدفضلاو ةافحلسلاو

 يف يهو « رويطلا عابس رئاسو « نابرغلاو « ةأدحلاو « مخرلاو « باقعلاو ةازبلاك بلخم يذ
 نم[. ..] ‹ عاطقلاو « بكانعلاو سفانخلاو : «ةيلحلا» يفو . شوحولا عابس فالخب كلذ

 . ٹئابخلا

 اذإ اهرخؤم قديو « اهمدقم ضرعي دلحلا ةلقث لمرلاب نكست كمسلاك ةبيود :[. . . .]

 ‹ رينانزلاو «ناسف [. . .]صربأ ماس وأ « ةسفنخلااذكو . لمرلاب تراغ ناسنإب تسحأ

 هيف ‹« مرحي الو لحي اميف هيبش هل سیلو ‹ مجعلا دالب يف ناك امو « كلذ هبشأ امو «بابذلاو
 [...]: كلام لاقو . ةحابإلا هلك كلذ ىف ىعازوألاو « ىليل ىبأ نباو « كلام لاقو « ناهجو

 يحوأ اميف دجأال لق : ىلاعتو هناحبس هلوق نم ةحيبلا تامومعلاب اوجتحاو تيكذ اذإ حابم

 . ةيآلا ارحم يلإ

 نم روبنزلا نوکلو يآ :ش (اذهلو) :م ( ثئابخلا مهیلع مرحیو * : یلاعتو هناحبس هلوق انلو
 دحاو لك لتقب يأ :ش ( ءيش هلتقب مرحلا ىلع بجي ال) :م تارشحلا نم ةافحلسلاو تايذؤملا

 .امهنم

 . تارشحلا نم بضلا نأل يأ :ش ( اهنم هنأل ؛ بضلاب الالدتسا اهلك تارشحلا هركت امنإو) :م

 مح لكأت ال : ضيرملل بيبط لاق اذإ امك هدارفأ عيمج ىلع تحص سنجلا ىلع مكحلا بتر اذإف

 . هدارفأ عيمج لكأ نع مالكلا لوانتي ‹« ريعبلا

 : - هنع هللا يضر - يرودقلا لاق يأ :ش ( لاغبلاو « ةيلهألا رمحلا لكأ زوجي الو : لاق) :م

 وأ : - هللا همحر- ىكاكلا لاق « اهتحابإ ىف دحأل فالح ال ةيشحولا رمحلا ىف نأل ةيلهألاب ديق

 رثعأ ملو « رمحلا لكأ ناحيبي كلامو يسيرملا رشب ناك انباحصأ بتك نم هريغو « «يفاكلا» يف
 . هللا امهمحر - دمحأو « يعفاشلا باحصأ بتكو « مهبتك يف كلذ ىلع

 يف مويلا نيملسملا ءاملع نيب فالح ال : ربلا دبع لاق : ةمادق نبال «ينغملا» يف لاقو

 هناحبس هلوق رهاظب هتحابإ - مهنع ىلاعت هللا يضر - ةشئاعو « سابع نبا نع يكح اغنإو «هيرحت
 . ىهتنا ‹ ةيآلا € دجأ ال لق : ىلاعتو

 هركيو « لاغبلاو ‹ ةيلهألا رمحجلا موحل لكأب ساب الو : ةيكلاملل «عيرفتلا» يف ركذ : تلق
 . ليخلا لكأ
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 ليخلا موحل نع ىهن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ -هنع هللا يضر- ديلولا نب دلاخ ىور امل

 ضعبو كلام لاقو « لاغبلاو « رمحلا موحل هركتو : «يفاكلا حرش» يف مالسإلا خيش لاق
 . ىهتنا « هب سأب ال : ماشلا ءاهقف

 ريغصلا عماجلا حرش» يف مالسإلا رخف حرص هبو « يعازوألا ماشلا ءاهقف ضعبب دارأو
 دبع نع «نسحلا يبآ ديبع نب روصنم نع : ةمعطألا يف دواد وبأ هجرخأ اي اوجتحا دقو

 نم ءيش الإ يلهأ معطأ ءيش يلام يف نكي ملف ةنس انتباصأ : لاق رجبأ نب بلاغ نع «نمحرلا

 انتباصأ اي هللا لوسر اي : تلقف هتيتأف « ةيلهألا رمحلا موحل مرح هللا لوسر ناك دقو رمح

 : لاقف « ةيلهألا رمحلا تمرح كنإو « رمحلا نامس الإ يلهأ معطأ ام يلام يف نكي ملو «ةنسلا

 . ٤" ةيرقلا لاوج لجأ نم اهتمرح امنإف كرمح نيمس نم كلهأ معطأ»

 ديدشتو ميجلاب ةيرقلا لاوج : هلوق « كلام نيمس نم كلهأ معطأ » : ظفلب يواحطلا هاورو

 .ةرذعلا ةلكآ يهو « ةلالج ىنعمب ةلاج عمج « ماللا

 4 ةنيزو اهوبكرنل ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو # : ىلاعتو هناحبس هلوق « باتكلا روهمجللو

 بوكرلا ةعفنمب ىلاعتو هناحبس هللا نم دقو « نانتمالا جرخم تجرح « (۸ ةيآلا : لحنلا)

 ةعفنم نم رثكأ لكألا ةعفنم نأل ؛ اًضيأ كلذب نمل الالح ءايشألا هذه نم لكألا ناك ولو « ةنيزلاو

 هناحبس هنأ ىرت الأ . لكأ الب ىيحي الو « ةنيزو بوكر الب ىيحي ناسنإلا نأل ةنيزلاو بوكرلا

 ءفد اهيف مكل اهقلخ ماعنألاو * : لاقف . لاقثألا لمحو ةنيزلا ركذ لبق ماعنألا ركذب أدب ىلاعتو

 بوكرلا ةعفنم قوف هنأ عم لكألا ةعفنم انه ركذي ملف € ميحر فوءر # : ىلإ (نولكأت اهنمو عفانمو

 . محللا ةلوكأم ريغ ءايشألا هذه نأل هركذي ملاغإ هنأ لاد ةنيزلاو

 يضر < ديلولا نب دلاخ مهنم - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج هاور ام يهو ةنسلاو

 . هلوقب هيلإ راشأ - هنع ىلاعت هللا

 لكأ نع ىهن ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ. - هنع هللا يضر - ديلولا نب دلاخ ىور امل) :م

 روث ينثدح « ةيقب نع ةجام نبار « يئاسنلاو « دواد وبآ هجرحخأ :ش ( رمحلاو لاغبلاو ليلا موحخل

 - ديلولا نب دلاخ نع « هدج نع « هيبأ نع بركي دعم نب مادقملا نب ىيحي نب حلاص نع ديزي نبا

 ص) دواد يبأ فيعض رظنا . برطصم دانسإلا فيعض : لاقو هللا هظفح ينابلألا خيشلا هفعض : فيعض ٠)(

(AV) (PVT . 
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 ةيلهألا رمحلا موحل مرحو ةعتملا ردهأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ» -هنع هللا يضر- يلع نعو

 اربیخ موب

 ظفل اذه« ""ريمحلاو لاغبلاو ليخلا موحل نع ةي هللا لوسر ىهن : لاق - هنع یلاعت هللا يضر

 . ةجام نبا

 مكيلع مارحو ‹ اهقحب الإ نيدهاعملا لاومأ لحت ال الأ » : اك هللا لوسر لاقف « مهرئاظح ىلإ اوعرسأ

 ةيقب هدنعو « ريطلا نم بلخم يذ لكو « عابسلا نم بان يذ لكو « اهلاغبو « اهليخو « ةيلهألا رمحلا

 . ينثدح هيف لقي مل روث نع

 «دواد يبأ ظفلب هب ‹حلاص نع ديزي نب روث ينثدح : ( يزاغملا» يف يدقاولا هاور كلذكو

 ‹ صاحلا نب ورمعو وه « حتفلا لبق ملسأو ربيخ دهشي مل ادلاخ نأ اندنع تبث: يدقاولا لاق مث

 . همالك ىهتنا «نامث ةنس رفص نم موي لوأ « ةحلط يبأ نب نامثعو

 وبآ لاق (هننسا يف ينطقرادلاو ٤ (همجعم) يف يناربطلاو ¢ «هدنسم» يف دمحأ هاورو

 نوكي نأ ًاحيحص ناك نإ هبشيو ةبعش ريغ هاور ملعأ ال : يئاسنلا لاقو . خوسنم اذه : دواد

 نع لقنو «هب « ديزي نب روث انثدح ‹ يدقاولا نع ىنطقرادلا هجرخأو ¢ هب ‹ حلاص نع هجرخأو

 . فيعض ثیدح اذهو هدجب الو هوبآ الو یحی نب حلاص فرعی ال : لاق هنأ « نوراه نب یسوم

 . ربيخ حتف دعب ملسأ - هنع هللا يضر - ديلولا نب دلاخ نأ - هللا همحر - يدقاولا معزو

 نع بركي دعم نب مادقملا نب ىيحي نع ديزي نب روث انثدح يخلبلا نوراه نب ورمع نع هجرخأ مث

 اذهو « اخلاص هدانسإ يف ركذي مل : لاق « هركذف - هنع هللا يضر - ديلولا نب دلاخ هدج نع هيبأ

 يقهيبلا لاقو ‹رظن هيف مادقملا نب ىيحي نب حلاص : «هخیرات» يف يراخبلا لاقو ‹ برطضم دانسإ

 . ىهتنا ‹ تاقثلا ثيدحل فلاخم وهو برطضم هدانسإ : « ةفرعملا» ىف

 يضر - يلع نعو) :م : هلوق هيلإ راش - هنع ىلاعت هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع مهنمو

 هج رخ :ش («ربيخ موي ةيلهألا رمحلا موحل مرحو ةعتملا ردهأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ »- هنع هللا

 يب نب يلع نع امهيبآ نع يلع نب دمحم ينبا نسحلاو ء هللادبع نع ملسمو ‹ يراخبلا

 رمحلا لكأ نعو ربيخ موي ءاسنلا ةعتم نع ىهن ذيب هللا لوسر نأ - هنع ىلاعت هللا يضر-بلاط



 يف هاجرخأو « «حئابذلا» يف ملسمو « «ربيخ ةوزغ» يف - هللا همحر - يراخبلا هركذ
 . ربيخ نمز : هل ظفل يفو « ربيخ ماع يراخبلا ظفل يفو « كلذك اًضيأ «حاكنلا»

 - هللا همحر - يراخبلا هثيدح جرخأ - امهنع ىلاعت هللا يضر - رمع نب هللا دبع مهنمو

 ةيلهألا رمحل ا موحل نع ةي يبنلا ىهن - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع عفانو «ملاس ىلإ ادنسم
 يراخبلا امهثيدح جرخأ . - امهنع ىلاعت هللا يضر - ىفوأ يبأ نباو « ءاربلا مهنمو « ربيخ موي
 جرخأ ةبلع وبآ مهنمو « ةيلهألا رمحلا موحل نعي يبنلا ىهن : الاق « امهيلإ هدانسإب اًضيأ

 . ةيلهألا رمحلا موحل لب هللا لوسر مرح : لاق هثيدح ًاضيأ يراخبلا

 . نع دواد وب هثيدح جرخآ . - امهنع ىلاعت هللا يضر - صاعلا نب ورمع نب هللا دبع مهنمو

 موحل نع ربيخ موي ةي هللا لوسر یهن : لاق هدج نع « هیبأ نع ‹ بیعش نب ورمع نع سواط
 . اهمحل لكأو « اهبوكر نعو « ةلالجلا نعو « ةيلهألا رمحلا

 ىلإ هدانسإب يواحطلا هثيدح جرخأ . - امهنع ىلاعت هللا يضر - سابع نب هللا دبع مهنمو

 . ةيلهألا رمحلا موحل لكأ نع ىهن ةي هللا لوسر نآ سابع نبا نع « دهاجم
 اًضيأ يواحطلا هثيدح جرخأ . - هنع ىلاعت هللا يضر - اًيردب ناكو « طيلس وبأ مهنمو

 نع يي هللا لوسر يهن اناتآ دقل : لاق « اًيردب ناكو هيبأ نع طيلس يبأ نب هللا دبع ىلإ هدانسإب

 . اههوجو ىلع اهانأفكأف اهب روفت رودقلا نإو [. . .] نحنو رمحلا موحل لكأ

 ىلإ هدانسإب اًضيأ يواحطلا هثيدح جرخأ . - هنع ىلاعت هللا يضر - كلام نب سنأ مهنمو

 رمح اوباصأ ربيخ ل يبنلا حتتفا امل : لاق - هنع ىلاعت هللا يضر - كلام نب سنأ نع نيريس نبا

 سجن اهنإف اهنع مكنايهنب ل هلوسرو هللا نإ الأ : لب هللا لوسر يدانم یدانف « اهنم اوخبطف
 . رودقلا تئفكأف

 هشيدح جرخأ - هنع هللا يضر - ةريره وبآ مهنمو « «هننس يف اًضيأ يقهيبلا هجرخأو
 . هللا لوسر نأ - هنع ىلاعت هللا يضر - ةريره يبأ نع ةملس يبأ نب ورمع نب دمحم نع يذمرتلا

 نسح ثيدح : لاقو . ةيسنإلارمحلاو « ةمثجلملاو « عابسلا نم بان يذ لك ربيخ موي مرح ةي
(1) 

 . ًاعوفرم ° هدج نع هیبآ نع بیعش نب ورمع نع سواط نبا قیرط نم (۳۸۱۱) < (۳۵۷ /۳) دواد وبآ اور (۱)

 يبأ نع ةملس يبآ نع يشيللا ورمع نب دمحم نع ةدئاز نع يفعجلا نيسح قيرط نم يقهيبلا هاور : حيحص (۲)

 . )۳۳١/۹( يقهيبلا اعوفرم ... . ةريره
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 نب ةيواعم ثيدح نم اًضيأ يقهيبلا هثيدح جرخأ ء- هنع ىلاعت هللا يضر - دادقملا مهنمو
 موي ءايشأ واک هللا لوسر مرح : لوقي ةي يبنلا بحاص مادقملا عمس هنأ رباج نبا ينثدح ‹« حلاص

 . “يوق هدانسإ : يبهذلا لاقو . يلهألا رامحلا اهنمو ربيخ

 - ملسمو « يراخبلا هثيدح هجرخأ - هنع ىلاعت هللا يضر - [عوكألا نب] ةملس مهنمو
 هذه دقوت مالع : لاق دقوت نارين ل هللا لوسر یأر ربیخ انمدق امل : لاق هنع - هللا همحر
 : هللا لوسر اي : ليقف « ااهورسكاو ءاوقيرهأ» : لاق  ةيلهألا رمحلا موحل ىلع : هلاولاق ؟نارينلا
 .( كاذ وأ »: لاق « ؟ اهلسغنو اهقيرهن وأ »

 اوور اًيباحص رشع ةعبرألا ءالؤهف بيرق نع يتأي ام ىلع - هنع هللا يضر - رباج مهنمو
 فالتخا هدانسإ يف ثيدح هنأرحلا نب بلاغ ثيدح نع باوجلاو < ةيلهألا رمحلا موحل لكأ ميرحت

 ‹«لقعم نب نمحرلا دبع نع : لوقي نم مهنم « نسحلا نب ديبع نع : لوقي نم مهنم « ريثك
 : لوقي نم مهنمو « بلاغ نب رحلا : لاقيو رحلا نب بلاغو « لقعم نبا نع : لوقي نم مهنمو
 مهنمو ب يبنلا ىتأ الجر نأ ةنيزم نم سانأ نع : لوقي نم مهنمو «بلاغ نب حيرذ نب بلاغ
 . ي يبنلا الاس نيلجر نأ لوقي نم

 نبا ؟فنصم» يف اهضعبو « - هللا همحر - «يناربطلا مجعم» يف اهضعب تافالتخالا هذهو

 همحر - رازبلا لاقو « رازبلا دنسم» يف اهضعبو « قازرلا دبع «فنضم» يف اهضعبو « ةبيش يبأ
 . ثيدحلا اذه ريغ رحلا نب بلاغل ملعي ال : - هللا

 نم مهنمو « رجلا نب بلاغ نع : لوقي نسحلا نب ديبع باحصأ ضعبف هيف فلتخا دقو

 . ىهتنا ‹ حيرذ نب بلاغ نع : لوقي نم مهنمو « بلاغ نب رحلا نع :لوقي
 همحر - يقهيبلا لاقو « كلام نيمس نم لك : لوقي نم مهنمف . ةتيملا يف فلتخا كلذكو

 دنع هل صخر اغإف حص نإو برطضم هدانسإ رجلا نب بلاغ ثيدحو (ةفرسعملا» يف - هللا

 ةحرصملا حاحصلا ضراعي ال اذه لثمو : ( ىربكلا هننس» يف لاقو . ةتيلا حابي ثيح ةرورضلا

 . یهتنا « ےرحتلاب

 حرش)» يف - هللا همحر - يواحطلا ثدح ام ةرورضلا دنع كلذ حابأ هنآ ىلع ليلدلا :تلق
 رمحلا يف انلام نيمس نإو « ةنس انتباصأ هنإ : اب يبنلل ليق «حيرذ نب بلاغ ىلإ ادنسم راثآلا
 لدي الو « ةرورض ةنس ماع يف كلذ مهل حابأ ناك ام نأ ربخأف « مكلام نيمس نم اولك : لاقف

 . (۳۳۰۱/۹) يقهيبلا هجرخآ (۱)
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 فسوي وبأ لاقو . كلام لوق وهو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع سرفلا محل هركيو : لاق

 -هنع هللا يضر- رباج ثيدح هلکأب سأب ال : -هللا مهمحر -يعفاشلاو -هللا همحر -دمحمو

 . ؟ربيخ موي ليخلا موحل يف نذآو ةيلهألا رمحلا موحل نع هيب هللا لوسر ىهن» : لاق هنأ

 ىلع لدي هريغ ىور امو « ةحابإلا ىلع لدي رحلا نب بلاغ ىور ام : لوقنو « ةحابإلا ىلع كلذ

 : هلوق ىنعم : لاقيوأ ٠ خسنلل اًيلغت ارخؤم ةمرحلا ليلد لعجيف لوهجم خيراتلاو « يرحتلا

 : رعاشلا لاق « هنمث يأ هراقع نالف لكأ : لاقي امك « هنمث لك يأ ؛«كلام نيمس نم لك»

 اناكأ ةليل لك لكأي ًفاجعارمحانلنإ

 نبا نأل سمخت مل [. . .] اهنأل لب ربيخ موي ريمحلا ةلقل اهمرح لاقي ال ناكألا نمث دارملاو

 هنألو ؛ رمحلا ةلقل اهمرح ام هنأ نيبتف ةتبلا اهمرح : هل لاقف « كلذ هل [. . .] نبا ىنعي ىفوأ ىبأ

 ةعفنم هيفو ًالوكأم وه راصو رمحلا ةعفنم هيف يقب ام اًمحل راص امدعب رودقلا ءافكإب رمأ ةا
 . ملعآ ىلاعتو هناحبس هللاو « ءافكإلاب سأب الف ماعطلاب نيمئاقلا

 ؛ انركذ دق امك ( لاغبلاو ليخلاو * : ىلاعتو هناحبس هلوقل اهلكأ مارح كلذكف لاغبلا امأو

 ناك ام ًايأو « رامحلا وأ ‹ سرفلا وأ « لغبلا امأو . ةمرحلاو لحلا يف مألا عبتي دق دلولا نألو

 . -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع لكألا ةهوركم مألا نأل هوركم لغبلاف

 ىلع ازن سرفلا ناك نإ لاغبلا امأ : «هاواتف» ىف - هللا همحر - ىجلاولولا نيدلا ريهظ لاقو

 لوقاذه ليق كلذكف ةكمرلا ىلع ازن اذإ رامحلا امو « عامحجلاب هريغ ثانإلل ال نأل هركي رامحلا

 ال امهدنعو « مألا ءام يقبف هريغ لحفلا ءال سيل هنأل هب سأب الف : امهلوق ىلع امأو « ةفينح يبأ

 . لكلا لوق لوألا نآ رهاظلاو « ًالغب ىمسي نأ ركنيو مألا لكأب سأب

 يف يرودقلا لاق يأ :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع سرفلا محل هركيو : لاق) :م

 ‹ يعازوألا لاق هبو ‹ كلام لوق وه ةفينح يبأ لوق يأ :ش ( كلام لوق وهو :م : (هرصتخما

 لاق هبو . :ش ( هلکاب ساب ال : -هللا مهمحر -يعفاشلاو ‹ دمحمو « فسوي وبآ لاقو) :م دیبع وبأو

 نب دوسألاو « ءاطعو « نسحلاو « ريبزلا نباو « نيريس نباو « كرابملا نباو « روث وبأو « دمحأ

 هللا لوسر یهن» : لاق هنأ - هنع هللا يضر - رباج ثیدحخ) :م - هللا همحر - ریبج نب دیعسو « ديزي

 يف يراخبلا هجرخآ ثيدحل ا اذه :ش («ربيخ موي ليلا موحل يف نذأو « ةيلهألا رمحلا محل نع زا

 نع - هللا همحر - رانيد نب ورمع نع «حئابذلا» يف ملسم هجرخآو . حئابذلا يفو « ربيخ ةوزغ

 نع رہیخ موي وب هللا لوسر یهن : لاق - هنع هللا يضر - هللا دبع نب رباج نع يلع نب دمحم

 ٠ . ليخلا موحل يف صخرو : يراخبلا ظفلو . ليلا موحل يف نذأو ةيلهألا رمحلا موحل

o۹ 



 جرخ ( ةنيزو اهوبكرتل ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو :  ىلاعت هلوق -هللا همحر- ةفينح يبألو
 . اهاندأب نتو معنلا ىلعاب نانتمالا كرتي ال ميكحلاو . اهعفانم ىلعأ نم لكألاو نانتمالا جرخم

 جرخ ( ةنيزو اهوبكر تل ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو :  ىلاعتو هلوق - ألا همحر - ةفينح يبألو) :م

 نانتمالا كرتي ال ميكحلاو) :م ليخلا عفانم ىلعأ نم يأ :ش ( اهعفانم ىلعأ نم لكألاو نانتمالا جرخم

 . بيرق نع مالكلا اذه ىنعم انررق دق . :ش (اهانداب نتو معنلا لعاب

 هناحبس هلوق يف امك ىلوألا قيرطلاب ىندألا ركذب ىلعألا مهفي هنأل ؛ ركذي مل اغنإ :تلق نإف

 . سكعلا نود ىلوألا قيرطلاب متشلاو «برضلا ةمرح هنم مهفي ( فأ امهل لقت الو # : ىلاعتو

 الأ ةياهنلا نايب ليبق نم هددصب نحن امو ةيافكلا يرطب نايبلا ناك اذإ كلذ حصي اغإ :تلق

 ‹ اهيلع فطع مث . (عقانمو ءفد اهيف مكل اهقلخ ماعنألاو :  قبس اميف ىلاعت هلوق ىلإ ىرت
 مكح نأ ملع (اهوبكر تل : لاق املف عفانملا نم رخآ ءيش ركذ ريغ نم ريمحلاو « لاغبلاو « ليخلاو
 . فوطعملا مكح هيلع فوطعملا

 ‹ ةصوصخللا ةمعنلا قلطمب نانتمالا صنلا نم دوصقملا ناك ول ذإ اذه ميقتسي اغنإ :تلق نإف

 ‹ ةلمجلا يف ءاقبلا اهب قللعتي ليخلا يف لكألا ةعفنم نإ متلق مل نكل . انملس نإو « اذه ميقتسي الف
 ةنيزلاو « بوكرلا ةعفنمو . امهريغو «منغلاو ءرقبلا وه هئاقبإ قيلعت يف هدسم دسي هريغ نكلو

 . تاناویحلا نم هریخب لصحی ال هجو ىلع لصحت لیخلا يف

 ىلع لدي ال ليخلا يف لكألا ةعفنم يف نانتمالا كرتب ةلمجلا يف ةنيزلاو بوكرلا ةعفنم تناكف

 . عيبلاو ‹ لسنلاو « رادلا ةمعنب نانتمالا كرتك . لكألا ةمرح

 هذه عوجرب قلعتي اغنإ ءايشألا هذهب عفانملا هذه صاصتخاب قلعتي ال نانتمالا هجو :تلق

 ةفاضإلاب ليخلا يف لكألا ةعفنمو اهصاصتحخا يف ال كلذ يف ةمعنلا هجو نأل ؛ دابعلا ىلإ عفانم ا

 . ةمعن اهنوك يف ةنيزلاو بوكرلا ةعفنم قوف اهيلإ

 ءاهريغ يف دجوت لب تاناويحلا هذهب صتخت ال ةنيزلاو بوكرلا ةعفنم نإ : لوقنانأ ىلع

 . اهب عفانملا ركذ هنم دصقلا نوكي الف كلذ ريغو لبإلاو « رقبلا وهو

 ةعفنمو .انركذ ام ىلع ءاقبلا اهب قلعتي تاناويحلا يف لكألا ةعفنم نإ متلق مل : هلوقامأ

 . ءاقبلا اهب قلعتي ال ةنيزلاو بوكرلا

 نأ نم لكألا ةعفنم نوك جرخي ال كلذ : انلق « ءاقبلا قيلعت يف هدسم دسي.هريغ : هلوق امأو

 . ةنيزلاو بوكرلا ةعفنم قوف نوكي

 هنوك نيبت ىتم هنأل ؛ احيرص اهركذي مل نإو « ةلالد اهركذ دقف لمحلاو عيبلا ةعفنم امأو
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 يف نألو ‹ ةمينغلا يف مهسب هل برضي اذهلو « هل اًمارتحا هلكأ هركيف ودعلا باهرا ةلآ هنألو

 حيجرتلاو -هنع هللا يضر- دلاخ ثيدحب ضراعم رباج ثيدحو « داهجلا ةلآ ليلقت هتحابإ

 مرحملل

 . عيبلل لحيو « موقتم لام هنأ تبث هتاذ يف هب اعفتنم

 هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج لكأ ةرجهلا دعبو « ةرجهلا لبق ةكمب تلزن ةيآلا :تلق نإف

 حص الو مهلكأ زاج امل ةمرحلا ىلع ةلاد ةيآلا تناك ولف « ربيخ موي ىلإ سرفلاو « رامحلا - مهنع

 . ةروصلا هذه لثم يف نايبلا نع ةَ هللا لوسر توكس

 علطا املف «مهلعف ىلع علطي مل هنأ نكيي هنأل .؛ ربيخ حتف لبق مالسلا هيلع نيبي مل انإ :تلق

 .اهمومعل ةلالدلا هذه ىلع مهفوقو مدعل اولكأ اغإو ىهن ربيخ موي

 .دساف وهو هيلع لمحلا لمحي ال نأ يغبنيو هيلع لمحلا كلذ كرت :تلق نإف

 سيلو لمحلاو ىلعألا ةمرح ليلد هنود ام ىلإ باهذلاو معنلا مالعأ كرت نأ يف مالكلا :تلق

 . كلذك

 ام نأل هل اًمارتحا يأ :ش (هل اًمارتحا هلکآ هرکیف ودعلا باهرإ ةلآ) :م سرفلا يأ :ش (هنألو) :م

 هلكأ يف نأل يأ :ش (داهجلا ةلآ ليلقت هتحابإ يف نألو) :م هسرف ةطساوب نيمهسلا قحتسي امنإ سرافلا

 ثيدحو) :م هوجوب همحل ةعفنم ىلع اوبرت هتايح ةعفنم نأ كش الو « مارح وهو داهجلا ةدام ليلقت

 يف روكذملا رباج ثيدحب دارأ :ش (مرحملل حيجرتلاو - هنع هللا يضر - دلاخ ثيدحب ضراعم رباج

 ضرعت يف روكذملا دلاخ ثيدحبو «دمحمو - هللا همحر - فسوي يبأ لالدتسا ضرعم

 نب دلاخ ثيدحو « حيحص رباج ثيدح نأل ؛ رظن هيف : ليق « ةيلهألا رمحلا رحت يف لالدتسالا

  اًنتمو « ادانسإ هيف ملكتم - هنع هللا يضر - ديلولا

 : ظفل يفو « نذآف : هيف لاق هنأل - هنع هللا يضر - رباج ثیدحب « هخسن یعدا نم مهنم

 . هيلإ ريصملا بجوف « خيراتلا مدعل خسنلاب عطقلا رذعتلا

 . اهتاور ةرثكلو اهتحصب ةحابإلا ثيداحأ ىلع دامتعالا نكلو « خسن هيف سيل : ليقو

 «لاغبلا يفو دحتم ليخلا يف يرحتلا ببس نآ وهو ةنيعم ةيضق يف درو اذه دلاخ ثيدحو
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 ىلإ اوعراس مهنأل ريمحلا نعو « اهتاذل ريمحلاو « لاغبلا نع يهن هنأ كلذو . فلتخم ريمحلاو

 لوانت نع هلل هيهن اوأر املف . مهيلع اًظيلغت اهئافكإب ةي رمأف . سمخت نأ لبق ربيخ موي اهخبط
 هللا لوسر يدانم یدان یتحو . دحاو يرحتلا ببس نأ اودقتعا « ريمحلاو لاغبلاو ليخلا موحل

 | يج راهن ةيلمالا رمل مول نع اهن لام ا:
 نأو « ديبأتلا ىلع يلهألا رامحلا يرحتب مكحلا نآو”فلتخم م مرحتلا ببس نآ وهف ذئنیحف

 . ةهيشلا ذهل اعف صع ر وأ ٠ نذإ : هلوق نوكيف جتي ملام لوانت ىع ناك اذإ ليا

 هنع تکسو « دواد وبأ هجرخأ اذهلو « ديج - هنع هللا یضر - دلاخ ثیدح دنسم :تلق

 ديزي نب روث ينربخأ ةيقب ينربخأ ميهاربإ نب قاحسإ انربخأو : يئاسنلا لاقو . هدنع لسح وهف

 ‹«يراخبلا هل جرخأ يصمح روثو « روث نع ثيدحل اب ةيقب هيف حرص دقو « هدنسب هركذف حلاص نع
 ‹ ةعرز وبأو « متاح وبأو « نيعم نبا لاق اذك . ةجح ةنس ناك ثيدحلاب حرص اذإ : ةيقبو هريغو

 . اًماع ةيقب نع ثدح يذلا ناك اذإ اًصوصخ « مهريغو « يئاسنلاو

 همحر - نابح نبا هركذو « حلاصو « تبث وهف ماشلا لهأ نع ةيقب ىور اذإ : يدع نبا لاق

 دعم نب مادقملا هوبأو قثو : لاقو «فشاكلا» يف ٌ يبهلا هركذ یحی ءوبأو « تاقعلا يف - هللا

 هنأل ؛ صخر وآ نذآ : هلوقب دلاخ ثيدح خسن ىلع لالدتسالا حصي الو انركذ امك مرحملا حجرت

 . مهنع ىلاعت هللا يضر - ةباحصلا لاوحأ بلغأ يه ذإ ةصمخلا ةلاح يف هنذإ نوكي نآ لمتحي

 . قالطإلا ىلع لدي الف « عايج مهو الإ ربيخ ىلإ اولصو ام مهنأ : ( حيحصلا» يفو

 . ليخلاب تصتخا ال ةصمخملل ةحابإلا تناك ول :تلق نإف

 . ريمحلاو لاغبلا اوباصأ ام سرفلاب ةحابإلا نمز يف نوكي نأ نكي تلق

 : - هنع هللا يضر - دلاخ نع هيف نأل عضولا ليلد دلاخ ثيدح يف مزح نبا لاق :تلق نإف

 . فالح الب ربيخ دعب الإ ملسي مل ادلاخ نأل لطاب اذهو . ربيخ ةي يبنلا عم توزغ

 نيب همالسإ ناك لب : ليقو « ةيبيدحلا دعب رجاه : ليقف فالخ هيف لب لاق امك سيل :تلق

 ةظيرق ينب نم ة4 هللا لوسر غارف دعب سمخ ةنس ةمالسإ ناك لب : ليقو ؛ ربيخو ةيبيدحلا
 اهدعب ملسأ هنأ ملس ولو « عبس ةنس اهدعب ربيخو« تس ةنس ةدعقلا يذ يف ةيبيدجلا تناكو

 لوصوملا مكح يف - مهنع هللا يضر- ةباحصلا ليسارمو « ثيدحلا لسرأ هنأ هيف ام ةياغف

 . هريغو حالصلا نبا هركذ امك ةباحصلا نع « مهتياور نأل ءدنسملا
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 ال : ليق دقف هنبل امأو ٠ حصأ لوألاو هيزنت ةهارك : ليقو « ميرحت ةيهارك هدنع ةيهاركلا :ليق مث
 . داهجلا لآ ليلقت هبرش يف سيل هنأل « هب ساب

 . رهاط هنإف ةرؤس هلوق نع لكشي : تلق نإف

 همحر-ةفينح يبأ نع ىور نسحل ا نأ هحرش يف -هللا همحر- هادز رهاونخ ركذ : تلق

 .رامحلا رۇس لثم [. . .]هرؤس نأ -هللا

 تناك اغإ همحل لكأ ةمرح نأ هنع باوجل اف انملس نئلو طقاس لاؤسلاف اذهب انذحأ اذإف

 . يمدآلا رؤسك راصف ةساجنلل ال مارتحالل

 . هدنع همحل لکژی ام لوبک هنأل هلوقب هلوق ىلع لکشی : تلق ناف

 . مهفاف قيقحتلا يفارثأ هل نأ ملع دقو ىولبلا مومعل قيقحتلل كلذك هلعج اغإ : تلق

 ةيهارك ةفينح يبأ دنع سرفلا محل ةيهارك يأ :ش ( ميرحت ةيهارك هدنع ةيهاركلا : ليق مث ) :م

 . مبرحت

 هيزنتلا ال ةمرحل ا دارملاو «هركيو : لاقو < ليخلا محل لكأو : ةموظنملا بحاص لاق مث

 يف طوسبملا» يف ركذ هنأل ؛ هنع يورملا ظفللا فالتحال ةيهاركلا ىنعم يف خياشملا فلتخاو

 . هلک ينبجعي الف انأ امأف ليخلا محل يف ءاملعلا ضعب صخر : ةفينح وبأ لاق « ديصلا » باتك

 ابآ نأل ؛ مرحلا ةيهارك دارملا نأ ىلع لدي « هدنع ليخلا محل هركي عماجلا يف لاق امو

 ؟ هيف كيأر امف ههركأ ءيش يف : تلق اذإ -هللا همحر- ةفينح يبأل لاق -هللا همحر-فسوي

 . يرحتلا :-هللا همحر -ةفينح وبأ لاق

 يف ةفينح ابأ تیأرف ةلأسملا هذه يف اددرتم بنك : لاق هنأ ينمركلا ميحرلا دبع نع يكحو

 . ميحرلا دبع اي ميرحت ةيهارك يل لوقي مانملا

 يف -هللا همحر- نيعملاوبأو مالسإلارخف هركذ :ش ( هیزنت ةيهارك : ليقو) :م

 داهجل ا ةلآ ليلقت لصحي الثل « هتمارك ينعت هتهارك نأل هيزنتةيهارك هنآ حيحصلا : «امهيعماج

 هنأ ناخ يضاق لاق (ىرغصلا ىواتفلا » يفو ‹ ةياورلا رهاظ يف ارهاط هرؤس ناك اذهلو «هتحابإب

 . هم لکؤی ام لوبو هلوب نیب ىوسو ؛ةالصلا» باتك يف ركذ هنأل ؛ هيزنت ةيهارك

 اذكه . هرايتخا ىلإ هب راشآأو حصأ يرحتلا ةيهاركب لوقلا يأ :ش ( حصأ لوألاو ) :م

 . رحت ةيهارك هنآ حصألا : (ةمتتلا» [يف] لاق اذكو « [. . .] بحاص لاق

 وه سرفلا نيلو :ش ( داهحلا ةلآ ليلقت هبرش يف سيل هئأل ؛ هب ساب ال : لبق دقف هنبل امأو ) :م
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 رمأو ايوشم هيلإ يدهأ نيح هنم لكأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل بنرألا لكأب سأب الو : لاق

 ‹ هنم لکألاب -مهنع هللا يضر- هباحصأ

 - فنصملا هامسو « ةمجعم ياز هرخآ يفو ميلاو فاقلا رسكب كرتلا ةغل يف ؛زمق» ىمسي يذلا
 نبلو جنبلاك دحلا بجويال حابملا ركسلا : لاقو . احابم «دودحلا» باتك يف -هللا همحر

 . كامرلا

 لوق يف كلذك كامرلا نيلو لالح لوكأملا نبلف نابلألا امأف : ناخ يضاق نيدلا رخف لاقو

 لاقف هتيهارك يف اوفلتخاو ةفينح يبأ لوق يف هركيو ٠ -هللا امهمحر- دمحمو بفسوي يبأ

 . يرحتلا ةيهارك ال هيزنتلا ةيهارك هوركم : مهضعب

 مهمحر- خياشملاةماعو . جنبلاك حابم هنآ مالكلا ءانثأ يف يسخرسلا ةمئألا سمش ركذو

 ىلإ عفتراو جنبلا لوانت ولامك هلقع لاز نإو دحيال هنأ الإ يرحتلا ةيهارك هوركم اولاف : -هللا

 ةلآ ليلقت نيللا برش يآ هبرش يف سيل هنأل ؛ هيف دحیالو كلذ مرحي هلقع لاز یتح هسأر

 . حصألا وهو :«ةصالخلا» يفو داهجلا

 ) :م قبي[. . .]نأل ربتلا رايد يف نامزلا اذه يف لالح هلکأ لیق اذه ىلعو : يكاكلا لاق

 نم دحأل هيف فالخ الو : -هللا همحر- يرودقلا لاق يأ :ش ( بنرألا لكأب ساب الو: لاق

 . ءاملعلا

 ع و

 همحر- فسوي وبأ لاق بنرألا لكأب اسأب اعيمج اوري ملو : ٠ هرصتخم يف يخركلا لاق
 وهو بنرألا لثم دنع وهو اًئيش -هللا همحر- ةفينح يبأ نع هيف ظفحا الف رهولا امأو -هللا

 . ىهتنا « تبنلاو لوقبلا فلتعي

 تويبلا يف دجوت اهل بنذ ال نوللا ءالحط رونسلا نم رغصأ ةبيود رهولاو : ةرهمجلا يفو

 ۰ . راهو ىلع عمجیو

 هللا يضر- هباحصأ رمأو ايوشم هيلإ يدهأ نيح هنم لكأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نالو ) :م
 . نیثیدح نم بكرم هرکذ يذلا اذه :ش ( هنم لكألاب - مهنع

 كلام نب سن نع ديز نب ماشه نع «ةبهلا باتك يف -هحيحص» يف يراخبلا هاور : لوألا
 ‹ ةحلط يبأ اهب تيتأف اهتدخأف اهتكردأف « اوخلہف موقلا اعسف « نارهظلا رم اًبنرأ انجييهأ : لاق
 : لاق ؟هنم لكأو : تلق « هلبقف -اهيذخف : لاقوأ - يي هللا لوسر ىلإ اهكروب ثعبو « اهحبذف

 . هلبق دعب لاق مث « هنم لکأو

 ةبعش انت : لاق جاجحو ‹ رفعج نب دمحم انئدح « هدنسم» یف -هللا همحر- دمحأ هجرخأ
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 : ةبعش لاق: جاجح لاق :هرخآ يفو ءاوس هظفلب -هنع هللا يضر- سنأ نع ديز نب ماشه نع

 . هلبق :دعب يل لاق مث « هلک : معن لاق ؟هلکآ هل تلقف

 . لكألا هيف ركذي ملف حئابذلا٤ يف يراخبلا هاور

 ىسوم نع ريمع نب كلما دبع نع «موصلا يف -هننس» يف يئاسنلا هاور : يناثلا ثيدحلاو

 ‹ اهاوش دق بنرأب ال يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج : لاق -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ةحلط نبا

 : ظفل يف دازو ءاولكأي نأ موقلا رمأو « لكأي ملف ل4 هللا لوسر كسماأف هيدي نيب اهعضوف
 . '« اهتلكا اهتھیتشا ول ينأف»

 قاحسا هاورو «هدنسم » يف رازېلاو « «هحیحص» يف نابح نباو « هدنسم » يف دمحأ هاور

 لآ ىلوم نمحرلا دبع نب دمحم انثدح ‹«حضاو نب ییحي انثدح« ٤ هدنسم ۵ يف هیوهار نبا

 نأ - هنع ىلاعت هللا يضر- باطخلا نب رمع نع ةيكتوحلا نبا نع ةحلط نب ىسوم نع ةحلط

 لوسر ناكو- « ةيده لاق «؟ اذهام» : لاقف « هيلإ اهيدهي بنرأب اب يبنلا ىلإ ءاج ايارعأ

 هيلإ تيدهأ يتلا ةاشلا لجأ نم اهنم لكأيف اهبحاص رمأي ىتح ةيدهلا نم لكأي ال يب هللا
 لک نم اًئالث : لاق «؟ اذام موصت» لاق « مئاص ينإ: لاق «لك :٠ ب يبنلا هل لاقف -ربيخب

 یوهآف :لاق .(ةرشع سمخو ةرشع عبرأو ةرشع ثالث : رغلا ضيبلا اهلعجاف» : لاق « رهش

 يأ- يمدت اهتيأر ينإامأ : يبارعألا :لاقف .اهنم ذخأيل بنرألا ىلإ هديب لي هللا لوسر

 .  لكأي ملو « ؟اولك »: موقلل لاقف - ضيحت
 نب دمحم نع يبعشلا نع لوحألا مصاع نع «هحيحص)» يف اًضیآ نابح نبا یورو

 ينإ هللا لوسر اي : لاقف امهقلعم وهو ايب يبنلا ىلع رمف « نيبنرأ داص هنأ يراصنألا ناوفص

 : لاق ؟ امهمعطأفأ ةورجب امهتيكذف اهب امهيكذأ ةديدح دجأ ملف نيتاه تدطصاف يلهأ منغ تيتأ

 معن
 دبع انثدح يرصبلا يعطقلا ىيحي نب دمحم انثدح <« «ىربكلا هللع» يف يذمرتلا هاورو

 الجر نأ -هنع ىلاعت هللا يضر- هللا دبع نب رباج نع يبعشلا نع ةداتق نع ديعس نع « ىلعألا

 . ۳ ىیدحلا ¢ نیبنرأ داص هموق نم

 . سلد ارو هظفح ريغت هنكلو ةقث وهو ريمع نب كلملا دبع هيفو )۲٤۲۱( يئاسنلا هاور (۱)

 , هنعنع دقو سلدم وهو قاحسإ نب دمحم هيف (۲)

 . هرخآب ریغت دقو ةبورع يبآ نب ديعسو هنعنع دقو سلدم وهو ةداتق هيف (۳)
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 يبظلا هبشأف فيجا ةلكأ نم الو عابسلا نم سيل هنألو

 نب ديجملا دبع نع « ضايع نب ديزي نع ‹ ٩ هننس) يف -هللا همحر- ينطقرادلا هاورو

 . نع « -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع «ةمركع نع « فوع نب نمحرلا دبع نب ليهس
 زجعلا هنم ىل ًأبخف ةمئان انأو اًبنرأ لب هللا لوسر ىلإ يدهأ : تلاق - اهنع هللا ىضر- ةشئاع

 ثيدح نم ٤هنئس» يف يقهيبلا ىورو . فيعض ضایع نبا دیزیو . ٩ ينمعطأ تمق املف
 ءورمع نب هللا دبع انربخأ : لاق ثريوحلا نب دلاخ يبأ تعمس : لاق ٹریوحلا نب دلاخ نب دمحم

 نب هللا دبع اي لاقف « اهداص دق بنرأب انءاجًالجر نأو « - ةكم يف ناكم - حافصلاب ناكو

 معزو « اهلكأ نع هني ملو اهلكأي ملف سلاج انأو ةَ هللا لوسر اهب ءيج دق لاق ؟ لوقت ام ورمع

 . رضيت اھنآ
 ‹ ءايو «ءاه هتدام وهانيدعو ءانرثأ يأ انجيهأ هلوق -هللا همحر- دواد وبأ اًسضيأ هاورو

 . ةفرع نم بيرق عضوم وهو ءارلا ديدشتو ميلا حتفب نارهظلا رجب هلوق ميجو

 الف :ش ( يبظلا هبشأف فيلا ةلكأ نم الو عابسلا نم سيل ):م بنرألا يأ :ش ( هنألو ) :م

 . ةفيج عمج فيجلاو لكألا مرحي

 ؟هرحن لحي : لقي ملو « بنرألا لكأب سأب ال : لاق ملف كلذك ناك اذإ : تلق نإق

 هبشو « مارح رامحلاو « رامحلا نذآ هبشت هنذأ نإف « رامحلاب اهبش ناهبش هل نأل : تلق

 ثیح نم يمدآلاب اهبش هل نأل سرفلا ةفينح وبأ مرحیامک هلکأ مرحیف ضیحی هنوک يف يمدآلاب

 مل هلكأ ةحابإب ةروكذملا ثيداحألا تقطن امل نكلو . لجرلاك ةمينغلا نم اردقم ًامهس قحتسي هنأ

 .« سأب ال» ةظفل هيف لمعتسا انركذ ال نكلو « اعطق مرحي

 ال ةأرما تناك بنرألا نأ يور هنأل « سأب ال» ةملك لمعتسا اغنإو : ةعيرشلا جات لاق

 . یهتنا ‹تخسمف ضیحلا نم لستغت

 هسنج ناکو . ءيش خوسمملا لسن نم قبي ملف خسم نئلواذه خسم حصي مل : تلق

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو خسملا لبق ادوجوم

 هنأكف -هللا همحر- يعفاشلا هيف صخرو + دمخأو ار كلامو مارح انانع افلا دئاوف

 ذفنقلا ركذ -هنع ىلاعت هللا يضر- ةريره ابأ نإ : انلق . عابسلا نم الو ثئابخلا نم هلعجام

 . ثئابخلا نم هبسح وهو يب : لاقف يب هللا لوسرل

 . هریغو كلام هبذك ضايع نب ديزي هيفو (۲۹۱ /6) * حئابذلاو دیصلا » يف ينطقرادل| اور (۱)

 . لوهجم وهو دلاخ هوبآو روتسم وهو ثریوحل ا نب دلاخ نب دمحم هیفو (۳۲۱ /۹) يقهيبلا هاور دج لفیعض (۲)
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 .امهيف لمعت ال ةاكزلا نإف ريزنخلاو يمدآآلا الإ همحلو هدلج رهط همحل لكؤي ال ام حبذ اذإو : لاق

 .غابدلا يف امك هتساجنل ريزنخلاو « هتمارکو هتمرحلف يمدآلا امأ

 لاق هبو . ريعبلاو رقبلاو ةاشلا نم ةلالجلا لكأ نم يف - ىلاعت هللا همحر- دواد وبأ هاورو

 . فالح الب اهسبحب ةهاركلا لوزتو مارح : ةياور يف -هللا همحر- دمحأو : يعفاشلا

 ريعبلاو ةرقبلا يفو « مايأ ةثالث ةجاجدلا يف « سبحلا ةدم اهبوكر هركيدمحأو اندنعو

 . لكلا يف مايآ ةثالث دمحأ نعو ةاشلا يف مايأ ةعبس ليقو « اًموي نوعبرأ

 اهلاح كلذو اهيلع لمعلاو ةلالجلا موحل هركيو : «يفاكلا حرش يف يباجيبسألا لاقو

 تاساجنلا لوانت نألو « ةلالجلا موحل لكأ نع ىهن يب هنأ يور امل فلعتو اًمايأ سبت نأ ىلإ

 ةلالجلا يف ءاج رثألا نأل كلذك جاجدلا سيلو . هلكأ داسف يف هتنس ررقتف اهمحل داسف بجوت

 ريغ لوانتت ال اهنأ ملعاذإ ىتح « هريغ ةرذعلاب طلخي جاجدلاو . كلذ ريغ فلع اهل سيلو

 . سبحت نأ ىلإ اهلكأ ةمرحب انلقف تاساجنلا

 اًرادقم كلذ يف ردقي ملو : «هطوسبم » يف -هللا همحر- هادز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو

 يفو نيرشع رقبلا يفو ارهش لبإلا يف ردق هنأ لوصألا ةياور ريغ يف يورو . باتكلا يف
 . مايآ ةثالث ةجاجدلا يفو ماي ةرشع ةاشلا

 نبلب يذغ ايدج نأ ول: «رداونلا» ىف ركذ « « هاواتف» ىف -هللا همحر- ىجلاولولا لاقو

 : لاقي اذه یلعو .هرثآ قبي مل اکهلتسم راص يذغ امو همح ريغتي مل هنأل هلکأب سأب الف ریزنخل ا

 ةثالث جاجدلا سبحب يوري يأرلاو . همحل ريغي ال هنأل < ةرذعلاب طلتخت يتلا ةجاجدلاب سأب ال

 . هيزنتلا ليبس ىلع كلذف مايأ

 ءاهقفلا رثكأ دنع مرحي الو «هرکی ال تاساجنلاب هفسلا رامثلاو عرزلاو : ةياردلا يفو
 م.

 ال ام ناويح حبذ اذإ يرودقلا لاق يأ :ش ( همحلو هدلج رهط «همحل لکؤي ال ام حېذ اذإو : لاق )

 . هدلجو همحل رهطي بانلا يذ نم همح ل لکڙي

 اذإ باثلا يذ نم هلكأ هركيام دلج ىلع ةالصلا هركي الو < « يفاكلا » يف مكاحلا لاقو

 ىبحي نب ريصن لوق ىلع انباحصأ ةماع هيلع دمتعا يذلا وه هلاق يذلا اذهو . غبد وآ حبذ

 . باتكلا لوأ يف هنايب رم دقو . هعيب زوجي ال هنآ -هللا همحر- ينوادنهلا رفعج نباو

 ريزنخلاو ‹ هتماركو هتمرحلف يمدآلا امأ . امهيف لمعت ال ةاكزلا نإفريزنخلاو يمدآلا الإ ) :م

 لك دلج رهطي غابدلا نإف . غابدملا نإف . غبادلا مكح يف امك يأ :ش ( غابدلا يف امك هتساجنل

 امك غابدلا لوبق مدعل وأ « هنيع ةساجنل ريزنخلاو . لمعتسيال هتماركل يمدآلا الإ ناويح
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 ًالصأ محللا ةحابإ يف رثؤي ال هنأل كلذ عيمج يف رثؤت ال ةاكزلا :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 ةاكزلا نأ : انلو . سوجما حبذك راصو لصألا نوب عبت الو « اعبت هدلج ةراهطو هتراهط يفو

 رهط تلاز اذإف « محللاو دلجلا تاذ نود ةسجنلا يهو ةلايسلا ءامدلاو تابوطرلا ةلازإ يف ةرثؤم

 عرشلا يف ةتامإ يسوجلا لعفو محللا يف لوانتلاك دلجلا يف دوصقم مكحلا اذهو « غابدلا يف امك

 . یفوتسم باتكلا لوأ يف انركذ

 دلجلاو محللا يف يأ :ش ( كلذ عيمج يف رثؤت ال ةاكذلا :-هللا همحر- يعفاشلا لاقو ) :م

 حبذلا ليوأتب ةيكذتلاو ةاكذلإ نال يآ :ش ( ًالصأ محللا ةحابإ يف رثۇي ال هنأل ) :م ءازجألا رئاسو

 . ةلاصألا ثيح نم محللا اهتحابإ يف رثؤي

 دلجلا ةراهطو محللا ةراهط اهتحابإ يف رثؤيو يأ :ش ( اعبت هدلج ةراهطو هتراهط يفو ) :م

 لصألا ةاكذلا دفت ملانه اهو لصألاب ماق ذإ :ش ( لصألا نودب عبت الو) :م . ةيعبتلا ثيح نم

 نعاهب زرتحا :ش ( تابوطرلا ةلازإ يف ةرثؤم ةاكذلا نأ : انلو ) :م ينثولا حبذ اذكو هريغ الو لكألا

 . تابوطرلا يأ ةسجنلا يهو رهاط هنإف محللا مد

 تابوطرلا كلت يأ :ش ( تلاز اذإف محللاو دلجلا تاذ نود ةسجنلا يهو ةلايسلا ءامدلاو ) :م

 يأ :ش ( غابدلا يف امك) :م همحلو هدلج يأ حوبذملا يأ :ش ( رهط ) :م ةسجنلا ةلايسلا ءامدلاو

 يفو ‹ لصأ محللا ةحابإ يف ةاكذلا رثأت نأ -هللا همحر- يعفاشلا لوق نع باوج اذه

 يف لوانتلاك ) :م دلجلا يف دوصقم مكح ةراهطلا يأاذه : لاقف « عت دلجلاو محللا ةراهطلا

 . ةراهطلا كلذكو « محللا يف تاذلاب دوصقم مكح لوانتلا نأ امك ينعي :ش ( محللا

 محللا ةراهطل ةعبات ريغ محللاو دلجلا ةراهط نأ ؛ لصاحلاو دلجلا يف دوصقم مكخو

 يذلا ناويحلا نم ىكذملا ناك نإف ةاكذلا تلصح اذإف « تاذلاب دوصقم مكح امهم لك لب

 هدلجو همحل يف لصحي لكؤي ال ام ناك نإو . ةلاصألاب هئازجأ عيمج يف ةراهطلا لصحت «لكؤي

 :ش ( عرشلا يف ةنامإ « يسوجما لعفو ) :م فرع امك لكألا ةحابإ ةراهطلا لوصح يف مزلي ال مث

 ؛ اذهو «ةتامإ نوكيف عورشمب سيل يسوجلملا حبذ نأ : هريرقت يعفاشلا سايق نع « باوج اذه

 الف باوشلا لحم تانسحلاو « نسحلا رثألا ةدافإل نسحلاب قفنأ اذإ ارهطتم عقي اغنإ « لعفلا نأل

 . اهلًالهأ يسوجملا ريصي

 الو ىكذيام سنج نم سيل بلكلا اذكف ةاكذلا لهأ نم سيل يسوجملا نأ امك : ليق نإف
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 «هل اًقالخ هدسفی ال لیلقل ءاملا يف عقو ول یتح همحش رهطی همحل رهطي امکو « غابدلا نم دب الف

 اذإ تيزلاك زوجي : ليقو ‹ لكألاب ارابتعا زوجي ال ليق ؟ لكألا ريغ يف هب عافتنالا زوجي لهو
 ناويح نم لكؤي الو : لاق . لكألا ريغ يف هب عفتنيو لكؤي ال بلاغ تيزلاو « ةتيملا كدو هطلاخ

 كمسلا الإ ءاملا

 نأ ىرت الأ ىكذملا سنج نم حوبذملا نوكي نأ نيبو ةاكذلا لهأ ريغ نم حبذلا نوكي نأ نيب قرف
 .اهلكأ لحي ال ةاش حبذ ول يسوجملا نآ امك هلكأ لحي ال اريزنخ حبذ ول ملسملا

 نأ ىلع قفتي ملف ةاكذلا لهأ نم سيل هنأ ىلع اًضيأ يسوجلملا نأ يف اقفتا دق : انلق

 اذك هلكأ ةحابإ يف فلتخم هنأل ؛ ةاكذلا سنج نم وه لب ىكذملا سنج نم سيل دهفلاو بلكلا

 . «رارسألا رصتخم» يف

 يف غابدلا نم دب الف عرشلا يف ةتامإ يسوجملا حبذ ناك اذإ ينعي :ش ( غابدلا نم دب الف ) :م

 لكؤي ال ام ةراهطل بج وملا نأ يف اوفلتخا مهنآ ملعأ مث هحبذب ةراهطلا لوصح مدعل هاكذ ام دلج

 :م يربرفلل [. . .]بيرغ يف امك ةيمستلا نودب ةاكذ الو ةاكذلا وه رهطملا نأل ةيمستلا عم حبذلا

 ريثكلا نأل يلقلاب ديق :ش ( هدسفیال ليلقلا ءاملا يف عقو ول يتح همحش رهطب هم رهطي امکو)

 نيتلق ءاملا غلب اذإ هدنع نإف « -هللا همحر- يعفاشلا بهذم ىلع اصوصخ فالخ الب دسفي ال

 . ريثك هدنع ناتلقلاو نيقيلاب الإ سجني ال

 :م . هدلجو « همحل رهطيال امك رهطيال اًضيأ همحش نأ « يعفاشلل :ش ( هل اقالخ) :م

 .اهوحنو « دولجلا نهدو « حابصتسالا وحن يأ :ش (؟ لكألاريغ يف هب عافتنالا زوجي لهو)

 كدولا :ش ( ةتيملا كدو هطلاخ اذإ تيزلاك زوجي: ليقو « لكألاب ؟رابتعا زوجیال : لیق ) :م

 (لكؤي ال ) :م بلاغ تيزلا نأ لاحلاو يأ :ش ( بلاغ تيزلاو ):م مسدلا وهو لادلاو واولا حتفب

 قيرطلاب اًبولغم ناك اذإ اميفف « الاغ تيزلا ناك اذإ اميف هلكأ زجي مل اذإ اغ تيزلا يأ :ش

 . يلوألا

 . انركذ امك هوحنو حابصتسالاك :ش ( لكألا ريغ يف ) :مروكذملا تيزلاب يأ :ش ( هب عفتنيو

 يف -هللا همحر- يرودقلا لاق يأ :ش ( كمسلا الإ ءاملا ناويح نم لكؤي الو : لاق) :م

 ةصاخ كمسلا الإ رحبلا يف ام لك انباحصأ هرك : -هللا همحر- يخركلا لاقو : «هرصتخم»

 ام لكأ هریو : هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو . هوهرک مهنإف هنم یفط ام الإ هلک لالح هنإف

 :م . ءاملا ريزنخو عدفضلاو « ةافحلسلاو ‹ ناطرسلاک اندنع رحبلا باود نم كمسلا یوس
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 مهضعب ىنثتساو « رحبلا يف ام عيمج قالطإب ملعلا لهأ نم ةعامجو - هللا همحر - كلام لاقو

 يف فالخل او ‹ هلك كلذ قلطأ هنآ : - هللا همحر - يعفاشلا نعو ناسنإلاو بلكلاو ريزنخلا

 هيلع هلوقو ‹ لصف ريغ نم 4 رحبلا ديص مكل لحأ  :ىلاعت هلوق : مهل دحاو عيبلاو لكألا

 يومدلا ذإ ءايشألا هذه يف مد ال هنالو . (هتتیم لحلا هؤام روهطلا وه» : رحبلا يف مالسلاو ةالصلا

 . كمسلا هبشأف مدلا وه مرحملاو « ءاملا نكسب ال

 باحصأو هلرق يف يعفاشلاو ىليل يبأ نبا:ش ( ملعلا لهأ نم ةعامجو-هللا همحر- كلاس لاقو)

 ىنثتسا) :م ناويحلا نم رحبلا يف ام عيمج ةحابإ يأ:ش ( رحبلا يف ام عيمج قالطإب) :م رهاظلا

 . لكؤي رحبلا يف ام عيمج : لاق هنأل ؛ يعفاشلا هب دارأو ةروكذملا ةعامحلا ضعب يأ :ش ( مهضعب

 - ثيللا لوق وهو هناسنإو هبلكو رحبلا ريزنخ يأ :ش ( ناسنإلاو بلكلاو ريزنخلا ) :م
 يفام عيمج يأ :ش ( هلك كلذ قلطأ هنأ : -هللا همحر- يعفاشلا نعو ) :م اًسضيأ -هللا همحر

 لاق هبو . عدفضلا الإ رحبلا يف ام عيمج لكؤي يعفاشلا نع ةياور يف دمحأ لاق هبو رحبلا

 هركيو هلكأ لالح رحبلا ديصو : «عيرفتلا» يف يرصبلا بالحجلا نبا لاقو « ةياور يف دمحأ

 . هل ميرحت ريغ نم هريزنخو ءاملا بلك لكأ

 ةعامجو كلام نيبو اننيب روكذملا فالخلا يأ :ش ( دحاو عيبلاو لكألا يف فالخلاو ) :م

 لحأ # : ىلاعت هلوق ) :م يعفاشلل يأ :ش (مهل) :م عيبلا زاوجو لكألا زاوج يف ءاوس يعفاشلاو

 لوانتي ةيآلا قالطإف «هريغو كمسلا نيب قرق ريغ نم يأ :ش ( لصف ريغ نم ( رحبلا ديص مكل
 ( «هتتيم لحلاو هؤام روهطلا وه » :رخبلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ) :م لكلا

 نع كلام قيرط نم -هللا همحر- يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبآ هجرخأ ثيدحلا اذه :ش

 هنأ هربخأ رادلا دبع ىنب نم وهو ةدرب يبأ نب ةريغملا نع قرزألا لآ نم ةملس نب ديعس نع ناوفص

 بكرن انإ هللا لوسر اي لاقو يب هللا لوسر لجر لأس : لوقي -هنع هللا يضر- ةريره ابأ عمس

 وه » : لاقف ؟ رحبلا ءا أضوتنفأ انشطع هب انأضوت نإف ءاملا نم ليلقلا انعم لمحنو رحبلا
 .  حيحص نسح ثيدح : - هنع هللا يضر- يذمرتلا لاقو « هتتيم لحلا هؤام روهطلا

 ءاملا عبط داضي مدلا عبط نأل :ش ( ءاملا نكسي ال يومدلا ذإ ءايشألا اذه يف مد ال هنألو ) :م

 نم رحبلا يفام هبشأف يأ :ش ( كمسلا هبشأف مدلا وه مرحلملاو ) :م دراب ءاملاو راح مدلا نأل

 : لوق يف يعفاشلا هانثتسا عدفضلا الإ مرحملا وه يذلا مدلا مدع يف كمسلاك اهلك تاناويحلا

 . يالا هاور « هلتق نع لب هيهنل

 . قرطلا هذه عومجمب حيحص هنكلو لاقم نم دحاو اهنم ولخي ال ةريثك قرط نم يور (۱)
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 هيلع هللا لوسر ىهنو ‹ ثيبخ كمسلا ىوس امو ( ثئابخلا مهيلع مرحيو  :ىلاعت هلوق انلو

 ناطرسلا عيب نع ىهنو عرافضلا هيف ذختي ءاود نع مالسلاو ةالصلا

| 
 ثيبخلا نأل ؛ :ش ( ثيبخ كمسلا ىوس امو ‹ € ثئابخلا مهيلع مرحيو# :ىلاعت هلوق انلو ) :م

 هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( عدفضلا هيف ذختي ءاود نع مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر يهنو) م

 دلاخ نب ديعس نع بئذ يب نبا نع « ديصلا» يف يئاسنلاو . «بدألا» يفو «بطلا» يف دواد وبأ

 . اهلتق نع یهنف ءاود يف اهلعجي عدفضلا

 يف مكاحلاو « مهديناسم» يف يسلايطلا دواد وبأو ةيوهار نب قاحسإو دمحأ هاورو

 درو ام یوقُأ وه : يقهيبلا لاقو هاجرخي ملو .دانسإلا حيحص :لاقو « « بطلا يف -كردتسملا»

 هلتق نع ىهن يب يبنلا نأل ؛ عدفضلا لكأ رحت ىلع ليلد هيف : يرذنملا ظفاحلا لاقو

 سيل عدفضلاو دهدهلاو درصلاك هلكأ يرحتل امإو « يمدآلاك هتمرحل امأ ناويحلا لتق نع يهنلاو

 . رخآلا هجولا ىلإ اًقرصنم يهنلا ناكف مرتحمب

 دوج ومب سيل وهو « ناطرسلا عيب نع ب يبنلا يهن يأ :ش ( ناطرسلا عيب نع يهنو ) :م

 . لصأ هل سیلو ثيدحلا يف ةروهشملا بتكلا يف

 -هنع ىلاعت هللا يضر-رباج ىلإ دنسم هريغو -هللا همحر- دواد وبأ یور : تلق نإف

 ابارج ابارج اندوزو شیرقل ريع ىقلتن حارجلا نب ةديبع وبأ انيلع رمأو ي هللا لوسر انثعب : لاق

 برشن مث يبصلا صيي امك اهصغ انك ةرمت ةرمت انيطعي ةديبع وبأ ناكف « هريغ هل دجي مل رت نم

 انقلطناو . هلکأنف « ءاملاب هلبن مث طبخ ا انیصعب برضن انکو ليللا ىلإ انموي انيفكتف ءاملا نم اهيلع

 وبأ لاقف « ربثعلا ىعدت ةباد وه اذإف هانيتأف « مخضلا بيثكلا ةئيهك انل عفرف رحبلا لحاس ىلع

هللا ليبس يفو « هيي هللا لوسر لسر نحن لب « ال : لاق مث «انل لحت الو « ةتيم : ةديبع
 دقو « 

 هللا لوسر ىلإ انمدق املف « انمس ىتح ةئامثالث نحنو « آرهش هيلع انمقأف « اولكف هيلإ مترطضا

 . لكأف « للك هللا لوسر ىلإ [هنم] انلسرأف «؟[هنم]

 نمحرلا دبع بقانم » يف مكاحلاو )٠١۲( ديصلا يف يئاسنلاو ٩ )۳۸۷١( بطلا » يف دواد وبآ هاور : نسح (۱)

 . )٤/ ٤٤٥( ٩يميتلا نامشع نبا



 اميف ةروكذملا ةتيملاو « لحي ال اميف حابم وهو دايطصاألا ىلع لومحم الت اميف روكذملا ديصلاو

 . كمسلا ىوس رحبلا ىف ام ةحابإ ىلع لدي اذهو

 يضر رباج نع -هللا همحر- يراخبلا هاورام هيلع ليلدلاو كمسلا اهنم دارملا : تلق

 اتيم اتوح رحبلا ىقلأف اديدش اعوج انعجف « ةديبع وبأ انريمأو طبخلا شيج انوزغ لاق - هنع هللا
 بكارلا رمف هماظع نم اًمظع ةديبع وبأ ذخأو رهش فصن هنم انلكأف « ربثعلا هل لاقي هلثم ري مل

 . قرولا نيتحتفب طبخلاو « هتحت

 . 4 رحبلا ديص مكل لحأ # : ىلاعتو هناحبس هلوق يف هيلإ

 سيلو مرحي امو لحي ام لوانتيف دايطصالا وهو ردصملا وه ديصلا ظفل نم دارملا نأ : هريرقت

 . ىضم اميف هانررق دقو « مسالا هنم دارملا

 ال ( هماعطو) : ىلاعتو هناحبس لوق نم ةيانكلا تناکل هلمح ميقتسي ناک ول :تلق ناف

 . ديصلا ىلإ ةعجار اهنإف دايطصالا ىلع هلمح ميقسي

 فرصنت ةيانكلاو رحبلا ماعط هنأ فراعتملا نأل كمسلا ىلع لومحم روكذملا ماعطلا : تلق

 خسنلا يف وه اذكهو لوهجملا ةغيص ىلع يلت اميف باوصلا «التال اميف » : هلوق رحبلا ىلإ
 . ةحبحصلا

 ةتيملاو) :م لكألا ريغ ىرخآ عفانمل :ش ( لحي ال اميف حابم ) :م دايطصالا يأ :ش ( وهو ) :م

 يف هيب هلوقب مهلالدتسا ىلع باوج < ضي اذه :ش ( كمسلا ىلع ةلومحم ىور اميف ةروكذملا

 . كمسلا ىلع ةلومحم « ثيدحلا يف ةروكذملا ةتيملا يأ « هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه» :رحبلا

 . نطفلا ىلع ىفخي ال ام ىلع اًضيأ لوهجملا ةغيص ىلع يور : هلوقو
 : یلاعتو هناحبس هلوق وهو باتکلا صيصخت زوجي فیکف داحآ ربخ اذه : تلق نإف

 . ةتيلا مكيلع تمرح)#

 مكح نأ ىلع «هب باتكلا صيصخت زوجيف عامجإلاب ديأت دق روهشم ربخاذه : تلق

 باتكلا نيب ضراعت ال هنآ عم . 4 اًيرط امل هنم نولکاأت ¥ یلاعتو هناحبس هلوقب تبث كمسلا

 ليلدب ةدوهعملا تايومدلا نم ةتيملاو « ادوهعم نكي ملاذإ سنج ماللاب ةالحملا ةتيملا نأل ربخلاو

 مدالو ‹ حوفسملا مدلا رابتعاب ةتيم نوكت ةتيلا نأ ملعف ( احوفسم امد وأ  ىلاعتو هناحېس هلوق

 . ضراعتلا ىقبي الف دهعلا ىلإ فرصيف كمسلل
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 ناتتيملا امأ ‹ نامدو ناتتيم انل تلحأ»: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل كلذ نم ىنثتسم لالح وهو

 < لاحطلاو دبكلاف نامدلا امأو « دارحلاو كمسلاف

 هيلع هلوقل) :م لحي ال امع ىنشتسم لالح كمسلا يآ :ش ( كلذ نم ىنئتسم لالح وهو) :م

 دبكلاف نامدلا امأو ‹دارحلاو كمسلاف ناعيا امأ « نامدو ناتتيم انل تلحأ» : مالسلاو ةالصلا

 (“'(لاحطلاو

 ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع «ةمعطألا» باتك يف هجام نبا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش

 ...٠ اتل تلحأ» : هب هللا لوسر لاق : لاق -امهنع ىلاعت هللا ىضر- رمع نبا نع هيبأ نع

 . هرخآ ىلإ

 نبا هاورو .؟مهدیناسم» يف -هللا همحر- ديمح نب دبعو يعفاشلاو دمحأ هاورو

 رابخألا بلقي ناك هنإ : لاقو « نمحرلا دبعب هلعأو ٠ ءافعضلا » باتك يف -هللا همحر-نابح

 . كرتلا قحتساف ‹ ليسارملا دانسإو تافوقوملا عفر نم هتیاور يف كلذ رثك ىتح ملعي ال وهو

 نب ديز يثبا نمحرلا دعو هللا دبع نع «هننس» ىف -هللا همحر- ىنطقرادلا هجرخأو

 . طقف هللا دبع نع «لماكلا »يف يدع نبا هجرخأو . امهيبآ نع ملسأ

 دمحأ ىلإ يدع نبا دنسأو « هللا دبع قثو دمحأ نأ الإ نافيعض نمحرلا دبعو هللا دبعو

 . نافيعض ةماسأو نمحرلا دبع هاوخأو « ةقث هللا دبع : لاق هنأ

 هنأ نيعم نبا دنسأو « ةثالفلا ةوحإلا ءالؤه ىلع رودي ثيدحلا اذهو : يدع نبا لاقو

 . عوفرملا مكح يف فوقوم وه « حيقنتلا» يف ءيشب مهثيدح سيل لاق ءافعض مهتثالث : لاق

 ملسأ نب ديز نع تلصلا نب روسملا هاور دقو : هللع» يف ينطقرادلا لاقو

 هاورف اًقوقوم - هنع هللا يضر- لالب نب نامیلس نع هیوری بهو نباو : يدع نبا لاقو

 يضر- رمع نبا نع ملسأ نب ديز نع هيوري ملسأ نب ديز نبا نعو « اعوفرم رمع نبا نع هيأ نع

 . باوصلا وهو اًقوقوم - امهنع هللا
 روسملاو . تلصلا نب روسملا ىلإ هدانسإب بیطخل ا اهاور قيرطلا هذهو « حيقنتلا » يف لاقو

 يقابلا دبع انثدح (ماعنألا ةروس يف- هريسفت» يف هيودرم نبا لاق رخآ قتيرط هلو : تلق

 ٩۷( /7) ةيارلا بصن عجار (۲۷۲ ٩ )٤/ حئابذلاو دينصلا » يف ينطقرادلاو (۳۲۱۸) هجام نبا هاور : نسح (۱)

 ۰ ثيدحلا راد ةعبط



 انيور ام قالطإل هب ساب ال:- هللا امهمحر- يعفاشلاو كلام لاقو هنم يفاطلا لكأ هركيو : لاق

 . ةالصلا هيلع يبنلا نع هنع هللا ىضر رباج ىور ام انلو . ثيدحلاب لحلاب ةفوصوم رحبلا ةنيم نألو

 ‹ (اولكأت الف افط امو اولكف ءاملا هظفل امو ءاولكف ءاملا هنع بضن ام» : لاق هنآ مالسلاو

 وب انثدح زيزعلا دبع نب ديوس انثدح دشار نب دواد انثدح رطم نب رشب نب دمحم انثدح عناق نبا

 لاق: لاق - امهنع هللا يضر- رمع نبا نع ثدحي ملسأ نب ديز تعمس : لاق يليألا ماشه

 مالا امآو  دارجلاو كمسلاف ةحيلا امأف ء نانثا مدلا نمو نانتث ةتيملا نم لحي »: ب هللا لوسر

 . (لاحطلاو « دبكلاف

 نم يأ «هنم «-هللا همحر- يرودقلا لاق يأ :ش ( هنم يفاطلا لكأ هركيو : لاق ) :م

 اذإ اوفط وفطي ءيشلا ىفط نم « رهظيو ءاملا هجو ىلع ولعيف توي يذلا وه يفاطلاو «كمسلا

 ٠ . الع

 فتح ءاملا يف توي يذلا وهو . ءاضق نم يضاقلاك لعاف مسا يفاطلا ىنعم اولاق اذكه

 . ءالا هجو ىلع ولعيو مولعم ببس ريغ نم هفنأ

 - دمحأ لاق هپو يفاطلا يأ :ش ( هب ساأب ال :- هللا امهمحر - يعفاشلاو كلام لاقو) :

 . نيعباتلا ضعبو -هللا مهمحر- رهاظلا باحصأو -هللا همحر

 هنإف . ۲ هتتیم لحلا هؤام روهطلا وه رحبلا » : ةي هلوق وهو :ش (انيور ام قالطإل ) م

 :ش ( ثيدحلاب لح اب ةفوصوم رحبلا ةنيم نألو ) :م . ةفآ ريغب وأ ةفآب تام اذإ ام نيب لصفي قلطم

 . ثيدحلا < ناتتيم انل تلحأ » : لب هلوق هب دارآ

 ہک

 هنع بضن ام« : لاق هنآ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع -هنع هللا يضر- رباج یور امانلو ) :م

 بيرغ ظفللا اذهب ‹ ثیدحل ا اذه :ش ( (اولكأت الف افط امو « اولکف ءاملا هظفل امو ءاولكف ءال

 0 5 ولكات دا انطق هی تام امو ول هع رز را رسا الام لا لک لرسر نآ باج نع

 هريغ هاور دقو مهولا ريثك ميلس نب ىيحي : لاقو ثيدحلا اذه يقهيبلا فعض : تلق نإف

 ٠ مدقت : حیحص (۱)

 فيعضا رظنا : ينابلألا ةمالعلا هفعضو )۳۲٤۷( حتابذلا يف هجام نباو (۳۸۱۵) ةمعطألا يف دواد وبأ هاور (1)

 . (۸۲۱) (۳۷۷ ص) «دواد يبآ



 نبا لقنو . عفرلا هيف دازو ةقث وهف ناخيشلا هل جرخأ ميلس نب ىيحي نإف كلذ ملسنال : تلق

 سانلا ملكت كلذ لجأ نمو ءيش هظفح يف نكلو ةقث وه : لاق نيعم نبا نع هباتك يف ناطقلا

 . هيف

 هنأ نظ هنأل كلذك سيل : تلق. كورتم ةيمأ نب ليعامسإ : يزوجلا نبا لاق : تلق نإف

 يشرقلا ةيمآ نب ليعامسإ وهف اذه امأو ثيدحلا كورتم وهو عراذلا تلصلا وبأ ةيمأ نب ليعامسإ

 ىلع اًفوقوم ريبزلا يبأ نع [دامحو] بويأو يروثلا هأور : دواد وبأ لاق : تلق نإف

 - رباج نع ريبزلا يبأ نع بئذ يبأ نبا نع فيعض هجو نم دنسأ دقو- هنع هللا يضر-رباج

 الف اًبفاط ایم متدجو امو « هولکف يح وهو هوت دطص ام » : لاق يي يبنلا نع - هنع هللا يضر

 . (هولکأت

 سيل :لاقف ثيدحلا اذه نع ليعامسإ نب دمحم تلأس -هللا همحر-: يذمرتلا لاقو

 . ايش ریبزلا

 ىلع وه اًئيش ريبزلا يبآ نع بئذ يبا نبال فرعأ ال -هللا همحر- يراخبلا لوق : تلق

 معزو اديدش اراکنإ كلذ ملسم ركنأ دقو . عامسلا توبث دانسإلا لاصتال طرتشي هنأ يف هبهذم

 ‹«فالخ الب ريبزلا يبأ نامز كردأ بئذ يبأ نباو « ءاقللا ناكمإ لاصتالل ىفكي هنأ هيلع قفتملا نأ

 . نکم هنم هعامسف

 نب بهو نع « هللا دبع نب زيزعلا دبع هاورو : -هللا همحر- : ىقهيبلا لاق : تلق نإف

 . هب جتحي ال فیعض زیزعلا دبعو اعوفرم- هنع هللا يضر- رباج نع «ناسیک

 . هدنس ححصو هنع اًتيدح «ماكحألا» باوبآ يف « كردتسملا » يف مكاحلا جرخأ : تلق

 دش نب يدارملا ناميلس نب عيبرلا انثدح : لاقف «نآرقلا ماكحأ »يف يواحطلا اذه هثيدح جرخأو

 ناسيك نب بهو نع هللا دبع نب زيزعلا دبع ينثدح شايع نب ليعامسإ انثدح « ىسوم نبا

 . '« لكات الف ءالا قوف اًيفاط هتدجو امو لكف ىقبأ امو رحبلا

 وهو هللا دبع نب زيزعلا دبع نعانه ىور دق وهو نبيماشلا ريغ يف فيعض وهو شايع نب ليعامسإ : تلق (1)

 . ةفيعض هذه هتیاورف بهو هخیشک يندم
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 انبهذم لثم ةباحصلا نم ةعامج نعو

 كمسلا نم يفاطلا ريغ هنم صح ماع «( ةتيملا مكيلع تمرح # : ىلاعتو هناحبس : هلوقو

 . ةيآلا مومع يف ًالخاد يقبف هيف فلتخم يفاطلاو . روهشملا ثيدحل ابو قافتالاب

 . ءاملا باهذ وهو بوضنلا نم ةدحوملا ءابلاو ةمجعملا داضلاو نونلاب (« بضن امو » : هلوق

 هتمر يأ قيقدلا ىحرلا تظفل : لاقي« يمرلا ةغللا ىف ظفللا نأل هامر يأ «هظفلو » هلوق

 . ءاملا هجو ىلع يأ افط امو : هلوقو

 لثم ةباحصلا نم ةعامج نع ىورو يأ :ش ( انبهذم لثم ةباحصلا نم ةعامج نعو) :م

 نب رباج نع يفاطلاةيهارك « هفنصم »يف ةبيش يبأ نبا ىور دقو لحي ال يفاطلا نأ انبهذم

 اذکو -هللا همحر- يرهزلاو سواطو ىعخنلاو « ءاثعشلا ىبأو بيسلملا نبا نعاذكو

 ةفينح وبأ انربخأ «راثآلا» باتك ىف -هللا همحر- دمحم لاقو «هفنصم)» ىف قازرلا دبع لقن

 رزج لاقي . افط ام لكأت الو « هب فذقامو ءاملا نع رزج ام لك : لاق ميهاربإ نع دامح نع

 . ةمجعم ءاز مث ميج هتدامو ءاملا دض رزحلاو هؤام لق اذإ رزجی ءاملا

 نع ةمركع نع ريشب يبأ نب كلملا دبع نع يروثلا ثيدح نم يقهيبلا ىور : تلق نإف

 نمل لالح يفاطلا كمسلا : لاق هنآ - هنع هللا يضر- ركب ىيأ ىلع دهشأ : لاق سابع نبا

 انثدح ماشه ثيدح نم ًاضيأ ىورو . ءاملا ىلع ةيفاطلا : نايفس نع عيكو هيف دازو . هلكأ دارأ

 . هلك يكذ نونلاو دارجلا : لاق - هنع هللا يضر- رمع نأ ديز نب رباج نع ةداتق

 - يلع نع -هللا همحر- هيبأ نع دمحم نب رفعج نع يروشلا نع اًضيأ هریغ یورو

 ام لک د : لاق 4 هنآ - همنع هللا يضر- سنآ نع سابع نبا نع نابآ نع هریغ یورو

 . « رحبلا اغط

 يبأ نبا نع حلجألا نع رهسم نب يلع نع «هفنصم)» يف ةبيش يبأ نبا ىور : تلق

 لعج دق هدجاف رحبلا يتآ ينإ : لاق - امهنع هللا يضر-سابع نبا لجر لأس ليذهلا

 . ایفاط اکمس رت ملام لک : لاقف اریٹک اکمس

 نب هللا دبع نع حلجألا نع يروثلا نع «هفنصم» يف -هللا همحر- قازرلا دبع یورو

 . ًايفاط لكأت ال : لوقي - امهنع هللا يضر - سابع نبا تعمس : لاق ليذهلا يبأ

 هنإف نابآ ثیدح امأو . رباج ثیدح ایفانی ال - امهنع هللا يضر- يلعو رمع ثيدحو
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 الو : لاق . ةفآ ريغ نم هيف تامام ال رحبلا ىلإ اًقاضم هتوم نوكيل رحبلا هظفل ام رحبلا ةتيمو

 . ةاكذ ريغ نم دارجلاو كمسلا نم عاونأو يهامراملاو ثيرحلا لكاب سأب

 . شايع يبأ نب نابأ ثيدح يورأ نأ نم يلإ بحأ ةينز نيعبس ينزأ نأل ةبعش لاق «ادج ركنم

 . «نآرقلا ماكحأ» يف -هللا همحر- يزارلا هركذ

 اذه :ش ( ةفآ ريغ نم هيف تام ام ال رحبلا ىلإ اًقاضم هتوم نوكيل رحبلا هظفل ام رحبلا ةنيمو) :م

 . لحلاب ةفوصوم رحبلا ةتيم نأ مهلوق نم اوكسمت امع باوج
 هامراذإ هنأل رحبلا ىلإ اًقاضم هتوم نوكي ىتحرحبلا هامر يأ هظفل ام رحبلا ةتيم ينعي

 يف تام اذإ ام فالخب ةتيم هنأ هيلع قلطيف « هايإرحبلا يمر ببسب هتوم نوكي «تامو رحبلا
 . رحبلا ىلإ فاضي ال هتوم نإف هفنأ فتح تام نإف . ةفآ ريغ نم رحبلا

 لاق يأ :ش ( ةاكذ ريغ نم دارجلاو كمسلا عاونأو يهامراملاو ثيرجلا لكأب ساب الو : لاقو ) :م

 يفو ةنكاس فورحلا رخآ هدعب ءارلا ديدشتو ميجلارسكب ثيرجلاو : -هللا همحر- يرودقلا

 . ةغلغم ءاث هرخآ

 يكاكلا لاقو . يرجلا ثيرجلا (ةياغلا» يفو . كمسلا نم عون وه : ةغللا بتك يف لاق

 . قشوج ياب يه ام ةيسرافلاب ثيرجلا

 وه يهامو ‹ةيحلا ةروص يف نوكت يتلا ةكمسلا يهامراملاو دوسلا كمسلا ٹيرحلا : تلق

 . ثيدحلا . «ناتتيم انل تلحأ» : للي هلوق مومعل كمسلا عاونأ لحأ اغنإو كمسلا

 عم تجرخ : تلاق خيبطلا نايب ةرمع نع بهو نبورمع نع لصألا يف دمحم یورو

 اهبنذو بناج نم اهسأر جرخف ليبنز يف هانعضوف ةطنح زيفقب ةثيرج انيرتشاف انل ةديلو
 : لاقف . هتربخآف :تلاق ؟تذخآ مکب : لاقف - هنع هللا يضر- يلع انب رمف « رخآ بناج نم

 كمسلا نم عون هنأل لكؤي ثيرجلا نأ ىلع ليلد هيف « لايعلل هعسوأو هصحخرأ ام همعطأ

 مهنإف باتكلا لهآو نييضفارلا ضعب ىلع انل ةجح ثيدحلااذهو . عاونألا رئاسك لعجيف

 . هب خسمف هتليلح ىلإ سانلا وعدي اًئويد ناك هنإ : نولوقيو ثيرجلا لكأ نوهركي
 يف -هللا همحر- هداز رهاوخ لاقاذک <« - هنع هللا يضر - يلع لوقب كورتم وهو

 امأ : لاقف ثيرجلا نع لئس هنأ سابع نبا نع اًاضيأ -هللا همحر- دمحم یورو «هحرش)»

 نباو - هنع هللا يضر- يلع نع حص اذإف . نوهركيف باتكلا لهآ امأو « اسأب هب یرن الف نحن

 . مدقت : نسح (۱)
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 اذهلو ربلا ديص هنأل هيوشيو هسأر ذخآلا عطظقي نأ الإ دارجلا لحي ال-هللا همحر - كلام لاقو

 . انيور ام هيلع ةجحلاو هرئاس يف امك لتقلاب الإ لحب الف هب قيلي ءازج هلتقب مرحملا ىلع بجي
 : لاقف ‹ هريغو تيما اهيفو ضرألا نم لجرلا هذخأي دارجلا نع - هنع هللا يضر - يلع لئسو

 . هلک هلک

 لحم كلذ لح فالخ امهريغ نع دزي ملو ثيرجلا ةحابإ - هنع هللا يضر- سابع

 .عامجإلا

 . هسأر عطق نأب ذخآلا هلتق وأ هفنأ فتح تام ءاوس لالح دارجلا اذكو

 ربلا ديص هنأل هيوشيو هسأر ذخآلا عطقي نأ الإ دارجلا لحي ال :-هللا همحر - كلام لاقو) :م

 ( هب قيلي ءازج هلتقب ) :م مرحملا ىلع بجي اديص هنوك لجألو يأ :ش ( مرحملا ىلع بجي اذهلو
 يف امك ءاش اب قدصتي نأ وهف هؤازج امأو « شحوتم هنأل هيف فالح الف ادیص هنوک امآ :ش
 . جحلا باب يف رم دقو لمقلا لتق

 امك لتقلاب الإ « لحيالف « كلذك ناك اذإ يأ :ش ( هرئاس يف امك لتقلاب الإ لحي الف) :م

 ‹ هرارغ يف لكلا لعج وأ « هفنأ فتح تام ىتح هنع لفغاذإ هنإ :اولاق ىتح ديصلا رئاس يف

 .-هللا همح ر- هداز رهاوخ مامإلا خيشلا هركذ اذك . لحي ال هناف ؛ اوتامو

 ام :هلوقب دارأ« كلام ىلع يأ :ش ( انيور ام هيلع ةجحلاو ) :م ديصلا »باتك حرش يفو

 صوصخم هنأل ىفاطلا ةهارك انيلعدريالو . ثيدحلا « ناتتيم انل تلحأ » : هيب هلوق هانيور

 . رخآلا ثيدحلاب

 . - هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع انغلب : لصألا يف -هللا همحر- دمحم لاقو

 لجرلا هذخأي دارجلا نع -هنع هللا يضر- يلع لئسو) :م . ةدحاو دارجلاو كمسلا ةاكذ : لاق هنآ

 ( هلك هلك : لاقف هريغو تیما اهيفو ضرألا نم

 دارجلا نع لئس هنأ - هنع هللا ىضر- ىلع نع انغلب دقو « لصألا يف دمحم هركذ اذه :ش

 يف رطملا هباصأ نأب ةلعب تام وأ هفنأ فتح تام ءاوس اًقلطم دارحلا لح ىلع لدف هرخآ ىلإ

 . تامف قيرطلا

 امك شاعملا ىرجم لصألا يرجي هنإف ببسب نوكي نأ دب ال هتوم نألو ٠: يفاكلا » يفو

 ريغ يف تام دقف ربلا يف تام اذإف . ادارج ريصي ءاملا هيلع رشحنا اذإ كمسلا ضيب نإ : ليق

 نبا یورو . هتول بېس كلذو هشاعم عضوم ريغ يف تام دقف ءالا يف تام اذإو « هلصأ عضوم

 . دارحلا لكأي ناك - هنع هللا يضر- رمعو « دارجلا تقزرف اًنيه محل تلأس مرم
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 ةفآ ريغ نم تام اذإ كمسلا فالخب هفنأ فتح تام نإو هتحابإ ىلع لدو هتحاصف نم دع اذهو

 لحي ةفآب تام اذإ هنأ اندنع كمسلا يف لصألا مث « يفاطلا يف دراولا صنلاب هانصصخ انأل

 اهانيب ةريثك عورف هيلع بحسنتو يفاطلاك لحي ال ةفآ ريغ نم هفنأ فتح تام اذإو « ذوخأملاك

 نيبأ ام لكأ لحي تامف اهضعب عطق اذإ : اهنم زربملا اهيلع فقي لمأتلا دنعو « يهتتنملا ةيافك يف

 لالح هتتیمف اتيم ناک ناو يحلا نم نيبآ امو « ةفآب هتوم نأل ؛ يقب امو

 ثیح :ش ( هتحاصف نم دع ) :م هلک « هلک- هنع هللا يضر- يلع لوق يأ :ش ( اذهو) :م

 ‹ لكأ نم رمأ « هلك هلوق نإف . ىنعملا يف نيتفلتخم ظفللا ىف نيتسناجتم نيتظفلب باجأ

 ۰ ۰ . دارجلا ىلإ عجري هيف ريمضلاو «لكأي

 نإو هتحابإ ىلع لدو ) :م. يونعملا ديكوتلا ظافلأ نم وهو « هدعب امل ديكأت « هلك : هلوقو

 تام اذإ كمسلا فالخب ) :م ةفآ ريغ نم تام نإو دارجلا لكأ ةحابإ ىلع يأ :ش ( هفنأ فتح تام

 : مث - هنع هللا يضر- رباج ٺیدح وهو :ش ( يفاطلا يف دراولا صنلاب هانصصخ انأل ةفآ ريغ نم

 فرط ىلع ءاملا هئاقلإو ةمدصلاك :ش ( ةفآب تام اذإ هنأ : اندنع كمسلا يف لصألا مث ) :م

 ءًالالح ريصتل كمسلا توم يف ةفآلا طارتشا يف لصأ اذه :ش ( ذوخاملاك لحي ) :م كلذ وحنو

 . هتومل ببس هذخآ نإف « ءاملا نم ذوخأملا كمسلاك يأ « ذوخأم اك لحي ةفآأب تام اذإ هنآ وهو

 . ذبنلا لبق ايفاط ناك ام ءاملا هذبني اميف مهوتي : تلق نإف

 ىراوت اذإ هنإف « تاناويحلا نم كمسلا ريغ يف ربتعي اغإو انم مهولا اذه ربتعي مل : تلق

 . ضرألا ماوه نم تام هنأ لامتحال لحي ال عبتي ملو « ريصلا هنع

 ملو « كمسلا ءام يف صنلاب هانربتعا اغنإو « عضوم يف مهوتلا ربتعي ال نأ سايقلاو

 . هلك رحبلا ظفل ام : لاق هنأل انه ربتعي

 ۾ لاقاذهلو « ةفآلا وهو طرشلا مدعل :ش ( لحيال ةفآ ريغ نم هفنأ فتح تام اذإو ) :م

 لصألا ىلع دت يأ :ش ( هيلع بحسنت تتو ) :م ةفآ ريغب هفنأ فتح تيم هنأل :ش ( يفاطلاک)

 م عورفلا ىلع يأ :ش ( اهيلع فقي لمأتلا دنعو ىهتنملا ةيافك يف اهانيب ةريشك عورف ) :م روكذملا

 زرب نم ةيثالثو « ةعاجش وأ ًالضف هباحصأ هنإف «لجرلا زرب نم« ديدشتلاب :ش ( زربملا)

 . اورهظ يآ ( اًعیمج هلل اوزربو » یلاعتو هناحبس هلوقو ءرهظ يأ « ازورب زربي لجرلا

 هتوم نأل ؛ يقب امو نيبأ ام لكأ لحي تامف اهضعب ب عطق اذإ ) :م عورفلا نم يأ :ش ( اهتم) :م

 يأ :ش ( لالح هتتیمف ) :م تاناويحلا رئاس يف ينعي :ش ( اًتيم ناک نو يلا نم نيبآ امو « ةفآب
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 . تاناويحلا نم هريغ فالخب لالح كمسلا ةتيم

 لاحي تملا نأل اهلكأب سأب الف < ءاملا ريط اهلتق وأ ىرخأ ةكمس اهنطب يف دجو : اهنمو

 . ريطلا لتق وأ كمسلا عالتبا وهو رهاظ ببس ىلإ

 بسب تتام اهنأل « اهلكأب سأب الف « هيف تتامف ءام بج ىف كم ىقلأ اذإ : اهنمو

 جورخلا عيطتسي ال ةريظح يف اهعمج اذإ اهمد لحيف ةرهاظ ةفآب اهتوم ناكف « اهيلع ناكملا قتيض

 تناك نإو « اهتومل ببس قيض ناكم يف عمجلا نأل « ديص ريغب اهذخأ ىلع ردقي وهو ءاهنم

 فتح اهتوم ناكف « هيلإ توملا لاحي رهاظ ببس مادعنال اهلكأ يف ريخ الف « ديص ريغب ذخؤت

 . لحي الف « اهفنأ

 يف -هللا همحر- دمحم نع ماشه ىور : «هحرش)» يف -هللا همحر- يرودقلا لاق

 هنأل تلكأ « ضرألا يف اهسأر ناك نإ ضرألا ىلع اهضعيو « ءاملا يف اهضعب ناك اذإ كمسلا

 . اهسفن عضوم

 ءاملا يف اهرثكأو اهسأر ناك نإو . ببسب تتام اهنأ رهاظلا نإف ءءاملا نم اجراخ ناك اذإو

 اهرثكأو ءاملا يف اهسأر ناك نإو ببس ريغب تتام اهنأ رهاظلا ناكف اهتايح عضوم هنأل لكؤت مل

 نأل هبصعت ةياغ نماذه : هباوج ىف ليق . لوقعملاو سايقلاو« ءاملعلا لاوقألو « ةنسلاو

 ردقي ال وهو ةكبشلا يف ةكمسلا تتام اذإ : (هاراتف» ىف -هللا همحر- يجلاولولا لاقو

 اهلكأب سأب الف مولعم كلذو هنم تتامف هلكأتل ءاملا يف هاقلأ ايش تلكأ وأ اهنم صلختلا ىلع

 . ةفآب تتام اهنأل

 ءاملا ىلع ايم كمسلا دجو اذإ : «ريغصلا عماجلا » نع ًالقان « ىرغصلا ىواتفلا »يفو

 » يفو . فاطب سيل هنأل لكأ قوف نم هرهظ ناك نإو . ىفاط هنأل لكؤي مل « قوف نم هنطبو
 يفدجو ولو . لكؤت ال ةيفاطلا تناك نإو « لكؤي ةفئاط نطب يف ةكمس دجو ول : «ةريخذلا

 هلل رئاطلا عيجرو ‹ عيجرلاك هنأل لکؤي ال -هللا همحر- يعفاشلا دنع لكؤي رئاط ةلصوح

 . سجن

 قشي نأ ريغ نم ىلقت يتلا راغصلا كمسلا يفو . ريغت اذإاعيجر ريصياغنإ :انلق

0 



 باوصلاب ملعأ هللاو ‹ ناتياور دربلاو رحل اب توملا يفو

 ا
 يفو ):م . لحت هئازجأ رئاسو اندنعو . سجن هتعيجر نأل هلكأ لحي ال : انباحصأ لاق ءاهفوج

 . ناتیاور هتدورب وأ ءاملا ةرارحب كمسلا توم يف يأ :ش ( ناتیاور دربلاو رحلاب توملا

 ‹«سبيلا ىلع ءاملا ءاقلأ ول امك وهف « ثداح ببسب تام هنأل لكويال هنأ : امهادحإ

 . ابلاغ توملا نم تسيلف «نامزلا تافص نم ةفص دربلاو رحلا نأل لكؤي ال :ىرخألا ةياورلاو

 ىلإ اهبسني ملو نيتياورلا يخركلا رصتخم هحرش يف -هللا همحر- يرودقلا قلطأو
 ريغ يف هركذ دقو: «ديصلا» باتك يف -هللا همحر- هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو دحآ

 : دمحم لوق ىلعو « لحيال : -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق ىلع لاقو «اًقالخ لوصألا ةياور

 ملةرحوأ ءاملا درب اهلتق اذإ : ةفينحوبأ لاقو :لاق ثيح « نويعلا »يف لاق كلذكف . لحي

 . يفاطلا ةلزنم يف وهف ‹ لكؤي

 ديص لحيالو مكاحلل « يفاكلا» يفو : دئاوف . ةفآب تام هنأل لكؤي : دمحم لاقو ٠

 امو ‹ اهذخأي ةضيبو ةدارج وأ ةكمس نم ةيكذتلا نم هيلإ جاتحي اميف الإ هتحيبذ الو يسوجلا

 ‹ هنيكسب حبذي امك « ملعملا يسوجملا بلكب ملسملا ديصب سأب الو < دترملا كلذكو « كلذ هبشأ

 جرخي ملو كرحتت مل نإو « لحت مد اهنم جرخ وأ حبذلا ذعب تكرحتف ةرقب وأ ةاش حبذ ولو

 وأ ةذوقوملا حبذ ولو . لح ملع نإف ‹ حبذلا تقو هتايح كردي ملاذإ انهو « لحت مل « مدلااهنم

 اال : ىلاعتو هناحبس هلوقب «بهذملا رهاظ يف لح « ةايح اهيفو ةضيرملا وأ نطبلا ةفوفسملا

 .. ةياورلا رهاظ يف لصفي الو « حبذ اميف 4 متيكذ

 . ال الإو لحي ةاكذلا الول اًموي

 . ال الإو لحي ةاكذلا الول مويلا رثكأ شيعي لاحب ناك اذإ : فسوي يبأ نعو

 . ال الإو « لكأ ةيح اهنأ هيأر رثكأ ناك نإ : ليقو ةاش حبذ «طيحملا» يفو

 . لکؤي مل كرحتي ملو مدلا جرخ نإو < ال وأ مدلا جرخ لكأ تكرحت نإ : : لیقو

 . ةيادهلا حرش يف ةيانبلا نم رشع يداحلا ءزجلا مت

 . ةيحضألا باتكب اًئدتبم رشع يناثلا ءزجلا هيليو
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 تایوتحم سرهف
 رشع يداحلا ءزجلا

 نم

 ةياذبلا
 ةيادهلا حرش
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 تايوتحملا سرهف

 ءالولا باتک

 هاركإلا باتک

 رجحلا باتک

 eee غولبلا دح يف لصف

 ن وذأملا باتك

 .r خلإ . . .ةراجتلا يف يبصلل يبصلا يلو نذأ اذإو لصف

 بصغلا باتك

 ens بصاغلا لعفب ريغتي اميف لصف

 .a خلإ . . . كلاما هنمضف اهبيغف ًانيع بصغ نمو لصف

 ecer nneneese aa eaann موقتي ال ام بصغ يف لصف

 ةعفشلا باتك



 eens اهيف ةموصخلاو ةعفشلا بلط باب

 ees فالتخالا يف لصف

 eens عوفشملا هب ذخؤي اميف لصف

 eens خلإ . . . سرغ وأ اهيف يرتشملا ىنب اذإو :لاق لصف

 eens بج ال امو ةعفشلا هيف بجت ام باب

 eens ةعفشلا هب لطبت ام باب

 ns خلإ . . .دحلا لوط يف اهنم عارذ رادقم الإ اراد عاب اذإو : لاق لصف

 sese ةقرفتم لئاسم

 ةمسقلا باتك

 eens مسقي ال امو مسقي اميف لصف

 esses ةمسقلا ةيفيك يف لصف

 eens eee اهيف قاقحتسالاو ةمسقلا يف طلغلا ىوعد باب

 e خلإ . . . ةمسقلا خسفت ل هنيعب امهدحأ بيصن ضعب قحتسا اذإو :لاق لصف

 eens ةأياهملا يف لصف

 ةعرازملا باتک

 ةاقاسملا باتك

 حئابذلا باتك

 .r خلإ . . . لحم ال امو هلكأ لحمي اميف لصف
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